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A.1. MINUTA DA ATA 45
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações: 
1) Foram as Ata nº. 40 de 28.04.2016; nº 41 
de 12.05.2016, nº 42 de 02.06.2016 e nº 43 de 
16.06.2016, aprovadas por Unanimidade, de acor-
do com o n.º 3 do Art.º 34.º do CPA. 
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos: 
a) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PSD, “pelo falecimento da Sr. Dr. An-
tónio Moreira Barbosa de Melo, fundador do PSD e 
ex- Presidente da Assembleia da República”, apro-
vado por Unanimidade
b) Foi um Voto de Louvor, apresentado pelos Gru-
pos Municipais do PS e PSD, “pela conquista da Su-
pertaça de futebol sénior, pela equipa feminina do 
Valadares Gaia Futebol Clube”, aprovado por Una-
nimidade. 
c) Foi um Voto de Louvor, apresentado pelo Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Avintes, “pe-
los êxitos desportivos alcançados pela equipa de 
futsal, nos diferentes escalões, da Associação Re-
creativa “Restauradores Avintenses”, aprovado por 
Unanimidade.
d) Foi um Voto de Louvor, apresentado pelos Gru-
pos Municipais do PS e do Movimento Independen-
te “Juntos por Gaia”, “pela atuação dos Bombeiros 
portugueses durante o flagelo dos fogos florestais”, 
aprovado por Unanimidade. 
e) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 
sob a epígrafe “Regresso às aulas”, aprovada por 
Maioria, com 01 abstenção do BE e 45 votos a favor 
(15 do PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do 
Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 03 da 
CDU, 02 do CDS-PP e 01 do Movimento Indepen-
dente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações:
a) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à abertura de procedimento concursal para 
nomeação de cargos de direção intermédia de 1º 
grau para os Departamentos de Obras e Empreita-
das e Parques Urbanos, bem como cargo de direção 
intermédia de 2º grau para a Divisão de Apoio às 
Empresas e ao Emprego e constituição do respetivo 
júri”, aprovado por Unanimidade. 
b) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à abertura de procedimento concursal para 
nomeação de cargos de direção intermédia de 2º 
grau para a Divisão de Coordenação da Assessoria 
Jurídica e Regulamentação Municipal e constituição 

do respetivo júri”, aprovado por Unanimidade.
c) Foi o ponto 4.3. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao regime excecional de isenção de taxas 
urbanísticas para o Centro Histórico de Vila Nova de 
Gaia, Freguesia de Avintes e União das Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, para o ano de 
2016”, aprovado por Maioria, com 05 votos contra 
(03 da CDU e 02 do CDS-PP) e 42 votos a favor 
(15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do 
Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares), 
d) Foi o ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Inventário da Entrega do Património da 
Estação Litoral da Aguda ao Município de Vila Nova 
de Gaia”, aprovado por Unanimidade. 
e) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Relatório Final e consequentemente to-
das as propostas do júri, nele vertidas e adjudicar 
o “Contrato de Concessão da Exploração do Bar e 
Restaurante do Parque Biológico e Bar do Parque 
da Lavandeira” à Empresa “Fatias Apelativas, Lda””, 
aprovado por Maioria, com03 votos contra da CDU 
e 44 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 07 do 
PSD, 06 do Movimento Independente “Juntos por 
Gaia”, 02 do CDS-PP, 01 do BE e 01 do Movimento 
Independente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
f) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à proposta de eliminação da Rua de Provi-
mento Local identificada na carta de mobilidade e 
transportes que integra a planta de ordenamento 
do Plano Diretor Municipal, designadamente do ar-
ruamento que apontava a criação de uma via de 
ligação entre a Rua dos Chãos Vermelhos e a área 
de intervenção de operação de loteamento, solicita-
do pelo Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 
Salinas – Proc. 3874/12 – PL, Freguesia de Canide-
lo”, aprovado por Unanimidade. 
g) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Desafetação do domínio público para o 
domínio privado da parcela de terreno com 115,50 
m2, sita na Rua Grémio da Prosperidade, União de 
Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, 
área sobrante da parcela identificada com o n.º 15 
na expropriação para a construção da V8, inscrita 
na matriz predial urbana sob parte do art.º 5681 e 
parte do descrito na Conservatória de Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 30152, folhas 39 
do livro B-96”, aprovado por Unanimidade. 
h) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
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pal quanto à emissão de declaração de aceitação 
com vista à atribuição de benefícios fiscais em sede 
de Imposto Municipal sobre Imóveis e de Impos-
to Municipal sobre Transmissão Onerosa de Bens 
Imóveis, exclusivamente nos termos e para os efei-
tos do disposto no Código Fiscal de Investimento, 
solicitado por “ELIFOAM – Comércio e Indústria de 
Artigos Flexíveis, Lda” – Proc. n.º 1854/16 - CERT”, 
aprovado por Unanimidade. 
i) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Munici-
pal do pedido de regularização de estabelecimento 
industrial, solicitado por Manuel Fernando Martins 
Alves – Proc. n.º 5555/15 – RI, Freguesia de Avin-
tes”, aprovado por Unanimidade. 
j) Foi o ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento in-
dustrial, solicitado por “Deolinda Cunha & Oliveira, 
Lda” – Proc. n.º 5558/15 – RI, Freguesia de Arco-
zelo”, aprovado por Unanimidade. 
k) Foi o ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Munici-
pal do pedido de regularização de estabelecimen-
to industrial, solicitado por Maria Idalina de Jesus 
– Proc. n.º 5529/15 – RI, União de Freguesias de 
Serzedo e Perosinho”, aprovado por Unanimidade. 
l) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situação 
financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 30 minutos 
do dia 09 de setembro de 2016, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida e assina-
da pela Senhora Primeira Secretária Em Exercício e 
pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
Primeira Secretária em Exercício, (Maria Fernanda 
Almeida)
Presidente da Assembleia Municipal, (Albino Almei-
da).

B.1. ATA N.º 16
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
05 DE SETEMBRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
-A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido
HORA DA ABERTURA: 15 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 15 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Patrocínio 
Miguel Vieira de Azevedo apresentou um voto de 
louvor ao Valadares Gaia pela Conquista da Super-
taça de Futebol Feminino, que mereceu a concor-
dância de todos os presentes.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Patrocínio 
Miguel Vieira de Azevedo referiu-se à realização de 
uma auditoria pela Inspeção-Geral de Finanças, no 
âmbito do PAEL, sendo os respetivos resultados da-
dos a conhecer ao órgão executivo, logo que sejam 
apresentados.

PONTO PRÉVIO Nº 3
O Sr. Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, apresentou 
um voto de solidariedade à população de Vila Nova 
de Gaia afetada pelo flagelo dos incêndios, o qual 
mereceu a concordância de todos os presentes e 
que a seguir se transcreve:
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“VOTO DE SOLIDARIEDADE
Um voto de profunda solidariedade à população de 
Vila Nova de Gaia, afetada pelo flagelo dos incên-
dios.
É verdade que os fogos florestais fazem parte do 
meio ambiente. São um resultado da natureza, mas 
também das políticas e das transformações sociais 
dos últimos séculos. No nosso entender justificam 
preocupação e investimento, mas nunca a reboque 
de palpites e de sentimentos, porque naqueles mo-
mentos todos nós somos bombeiros e entendidos 
em ordenamento e até como florestar etc…
É nosso propósito prestar o nosso reconhecimento 
a todos aqueles que demonstrando um elevado es-
pirito cívico, uma enorme generosidade, coragem e 
um notável sentido público das suas responsabili-
dades, tudo fazem para minorar os efeitos devas-
tadores em Vila Nova de Gaia, no Distrito e no País.
Pretendemos destacar a entrega abnegada dos 
Bombeiros Sapadores de Gaia, todas as Corpora-
ções de Bombeiros Voluntários de Gaia, Policia Mu-
nicipal e outras entidades envolvidas.
Uma palavra de apreço ao Senhor Presidente da 
Câmara Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e ao Se-
nhor Vereador da Proteção Civil Dr. José Guilherme 
Aguiar, no acompanhamento das operações e parti-
cularmente na proteção às pessoas.
Um BEM-Haja!
Vila Nova de Gaia, 05 de Setembro de 2016
Os Vereadores do PSD
Firmino Pereira
Elísio Pinto”

PONTO PRÉVIO Nº 4
O Sr. Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, apresentou 
o testemunho que a seguir se transcreve:
“TESTEMUNHO:
Entendo que na vida Pública e em particular no 
exercício do Poder Local, seja numa Junta de Fre-
guesia, numa Câmara ou nas Assembleias de Fre-
guesia e Municipal, não vale tudo.
Acompanhei nas redes sociais, um conjunto de crí-
ticas, nada abonatórias ao exercício de funções do 
Presidente de Câmara, porque foi Presidente de 
Junta. 
Não pretendo valorizar o que não tem valor, contu-
do não posso deixar passar em claro, alguns apon-
tamentos e pela anuência de colegas meus. 
Por isso, demarco-me completamente de comentá-
rios medíocres e sem estrutura intelectual.
No meu caso em particular e tendo exercido as fun-
ções de Presidente de Junta, declaro a importância 
pelo apreço às pessoas, sentindo e vivendo o so-
frimento dos cidadãos, sendo uma enorme honra 
prestar tal serviço à comunidade.
Ser Presidente de Junta, é ter Sensibilidade Huma-
na, para a diversidade de problemas que afetam o 
quotidiano das pessoas e saber encontrar as me-

lhores soluções independentemente da gravidade 
da situação.
Ser Presidente de Junta, é ter políticas de proxi-
midade e de afetos. No fundo, é estar próximo e 
disponível para as pessoas!
Afirmo que qualquer cidadão está em melhores 
condições de exercer o cargo de Presidente de Câ-
mara, tendo passado por uma Junta de Freguesia.
Não, não é uma bajulação ao Sr. Presidente da Câ-
mara, é uma constatação na defesa da dignidade 
da função de Presidente da Junta… 
O Senhor Presidente não precisa!
Mas, é uma questão de Princípios e Valores que de-
fendo!!!
Tenho Idade, Liberdade e Maturidade Suficientes, 
para dizer o que quero e não ser mensageiro de 
ninguém e muito menos dizer aquilo que outros 
pretendiam que eu dissesse.
Não me sinto amesquinhado por este ou aquele 
trauliteiro, que desvalorizam a função de Presiden-
te de Junta.
E acima de tudo com este testemunho, presto uma 
homenagem a todos os Ex. Presidentes de junta e a 
todos que ainda exercem tão nobre função.
O Vereador
Elísio Pinto”

PONTO PRÉVIO Nº 5
O Sr. Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, apresentou 
um agradecimento ao Senhor Presidente da Câma-
ra, à Senhora Vereadora Dra Elisa Cidade e ao Sr. 
André Rodrigues pela iniciativa “Cinema fora de sí-
tio”.
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa disse que a política deve ser feita com va-
lores e princípios, independentemente das opções 
ideológicas. Que o Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto de-
monstrou o seu caráter e verticalidade de homem, 
que olha os assuntos da causa pública com respon-
sabilidade, pelo que, se solidariza com aquilo que o 
Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto referiu.
O Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Patrocínio 
Miguel Vieira de Azevedo agradeceu as palavras do 
Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto e dará nota delas ao 
Sr. Presidente da Câmara. Relativamente aos Srs. 
Presidentes de Junta disse concordar com o refe-
rido e analisando este órgão municipal, existem 4 
ex-presidentes de junta, o que valoriza ainda mais 
o órgão municipal. No que diz respeito à iniciati-
va “Cinema fora do Sítio” e como representante da 
INATEL, disse que a responsabilidade aumentou e 
que houve grande adesão por parte das pessoas e 
a ideia é continuar com a iniciativa em vários pon-
tos do concelho. Informou que, relativamente às 
isenções, terão de ser adotadas novas regras ten-
dentes ao cumprimento do Plano de Saneamento 
Financeiro. Propõe que na presente reunião sejam 
analisadas casuisticamente as isenções propostas e 
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que, numa futura reunião, seja formalmente apre-
sentada uma proposta, dando continuidade ao que 
hoje for deliberado.
O Sr. Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oli-
veira Aguiar disse que esta semana foi surpreendi-
do com um despacho do Sr. Vice-Presidente rela-
tivamente a uma isenção que teria sido aprovada 
na regulamentação pela Assembleia Municipal. Re-
lativamente à isenção de pagamento dos serviços 
das Polícias Municipais pelas entidades/empreitei-
ros que prestam serviço ao município, pessoalmen-
te desconhecia isso. Disse ser uma questão que se 
deveria colocar pela simples razão que se tivesse a 
noção de que o preço das empreitadas teria conse-
quências nessa prestação de serviços. Na questão 
do serviço extraordinário não sabe se esse serviço 
está ou não isento. Solicitou um estudo sobre essa 
situação. Que a deliberação vai ter alguma resso-
nância em termos financeiros e as juntas de fregue-
sia e as coletividades e no caso, nomeadamente, no 
que diz respeito às licenças das polícias municipais, 
têm suportado grande parte dos custos, porque por 
vezes eles são tão avultados que as juntas prescin-
dem dos serviços da Polícia Municipal. Que devia-se 
procurar ter alguma coerência nestas deliberações.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 15 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (PÚBLICA) REALIZADA EM 01 DE 
AGOSTO 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 15 da reunião de Câmara 
(Pública) realizada em 01 de agosto de 2016.
A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Olivei-
ra, não votou em virtude de não ter participado na 
Reunião de Câmara de 18 de julho de 2016.
Saiu da reunião o Senhor Vereador Arq. José Valen-
tim Pinto Miranda.
ALIENAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA REAL 
COMPANHIA VELHA - PROPOSTA DE ADJUDICA-
ÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL EM VENDA À EMPRE-
SA MYSTIC REAL ESTATE, S.A. PELO VALOR DE 
€3.645.000,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E 
QUARENTA E CINCO MIL EUROS)
EDOC/2016/23950
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.08.2016”
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa disse votar a favor e salientou que após a 
operação da hasta pública, o potencial adjudicado 
anunciou na comunicação social de que iria cons-
truir um hotel no local e, em momento algum, falou 
no centro cultural. Ressalvou que todo o trabalho 

que a Câmara Municipal desenvolveu foi no sentido 
da construção do centro cultural, apesar de que, 
poderá haver uma situação jurídica complicada no 
não cumprimento desse facto, mas da forma como 
tudo foi feito, é vontade da Câmara Municipal pro-
ceder na linha correta e transparente o processo, 
sempre na mira de concretizar o grande objetivo 
que será a construção do centro cultural.
O Sr. Vice-Presidente da Câmara, Engº Patrocínio 
Miguel Vieira de Azevedo disse haver três questões 
distintas: a venda do imóvel; a conceção, constru-
ção e exploração e o licenciamento. Quer a conce-
ção, construção e exploração quer o licenciamento 
transitam de uma data anterior e nada se alterou, 
com exceção do licenciamento que, para além de 
manter todos os fins que estavam previstos, prevê 
um pequeno ajuste num volume. Que o hotel que 
está agora previsto, já o estava anteriormente.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 votos 
a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores, Firmi-
no Jorge Anjos Pereira e Dr. Elísio Ferreira Pinto, 
aprovar a adjudicação definitiva do imóvel “Antigas 
Instalações da Real Companhia Velha” à empresa 
Mystic Real State SA, pelo valor de €3.645.000,00 
(três milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil 
euros), nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor Vereador Arq. José Va-
lentim Pinto Miranda.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E LETRAS 
E FIGURAS – COMUNICAÇÃO E FOTOGRAFIA UNI-
PESSOAL, LDA – (JORNAL TERRAS DE GAIA) PARA 
PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL DO MU-
NICÍPIO NO VALOR DE € 5.000,00 (CINCO MIL EU-
ROS)
EDOC/2016/44380
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e Letras e Figuras – Comu-
nicação e Fotografia Unipessoal Ld.ª (Jornal Terras 
de Gaia), para publicidade oficial e institucional do 
Município, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ASSOCIAÇÃO 
MUSICAL DE PEDROSO PARA APOIO À REALIZAÇÃO 
DE OBRAS NA SEDE NO VALOR DE € 60.000,00 
(SESSENTA MIL EUROS)
EDOC/2016/45491
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: “À Câmara. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Associação Musical de 
Pedroso, para apoio à realização de obras na sede 
da associação, no valor de € 60.000,00 (sessenta 
mil euros), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA 
DE FREGUESIA DE VILAR DO ANDORINHO PARA 
APOIO ÀS FESTAS DE S. LOURENÇO NO VALOR DE 
€ 2.000,00 (DOIS MIL EUROS)
EDOC/2016/44152
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 09.08.2016 
que aprovou o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta 
de Freguesia de Vilar de Andorinho, para apoio às 
festas de S. Lourenço, no valor de € 2.000,00 (dois 
mil euros), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O GRUPO FOL-
CLÓRICO “A RUSGA DE ARCOZELO” PARA APOIO À 
REALIZAÇÃO DO 37º FESTIVAL DE FOLCLORE DO 
GRUPO FOLCLÓRICO “A RUSGA DE ARCOZELO” NO 
VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL EUROS)
EDOC/2016/44541
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico “A 
Rusga de Arcozelo”, para apoio à realização do 37º 
Festival de Folclore, no valor de € 2.000,00 (dois 
mil euros), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A CON-
FRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DE SANTA 
MARINHA DE VILA NOVA DE GAIA, DESTINADO A 
MINORAR OS EFEITOS COM A DESLOCAÇÃO DAS 
FESTAS DE SANTA MARINHA DE 2016, NO VALOR 
DE 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2016/38574
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Confraria do Santíssi-
mo Sacramento de Santa Marinha de Vila Nova de 
Gaia, destinado a minorar os efeitos com a desloca-

ção das Festas de Santa Marinha de 2016, no valor 
de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), nos 
termos acordados.
ADENDA AO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E NARRATIVAPELATIVA, LDA PARA PUBLICIDADE 
OFICIAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO VA-
LOR DE € 5.000,00 (CINCO MIL EUROS)
EDOC/2016/43934
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Autorizo. À DMAF. À 
Câmara. 10.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e Narrativape-
lativa Ld.ª para publicidade oficial e institucional do 
Município, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
nos termos acordados.
ADENDA AO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E ARMINDO MANUEL ALVES COSTA (JORNAL VA-
LADARES EM FOCO) PARA PUBLICIDADE OFICIAL 
E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO VALOR DE € 
5.000,00 (CINCO MIL EUROS)
EDOC/2016/43936
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e Armindo Ma-
nuel Alves Costa (Jornal Valadares em Foco) para 
publicidade oficial e institucional do Município, no 
valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 
acordados.
ADENDA AO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS FARMÁ-
CIAS SOLIDÁRIAS - FARMÁCIA COIMBRÕES, FAR-
MÁCIA MARTINS, FARMÁCIA JUNCAL
EDOC/2016/39789
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Adenda ao Protocolo de Colaboração a ce-
lebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e as 
seguintes Farmácias: Farmácia Coimbrões (Santa 
Marinha), Farmácia Martins (Madalena) e Farmácia 
Juncal (S. Félix da Marinha), no âmbito do Progra-
ma “Gaia com Farmácias Solidárias), nos termos 
protocolados.
ADENDA AO PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABO-
RAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E O GRUPO DE TEATRO AMADOR 
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DE SANDIM PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA A 
CONCLUSÃO DO AUDITÓRIO – PRIMEIRA REVISÃO 
– ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE DO SEGUNDO 
OUTORGANTE
EDOC/2016/21921
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Grupo 
de Teatro Amador de Sandim, para obras de cons-
trução de conclusão do auditório, alteração do re-
presentante do segundo outorgante, nos termos 
protocolados.
CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O GRUPO CO-
LUMBÓFILO DE OLIVEIRA DO DOURO PARA APOIO 
A PEQUENAS OBRAS NO VALOR DE 5.000,00 (CIN-
CO MIL EUROS)
EDOC/2016/33040
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Programa a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e o Grupo Columbófilo de Oli-
veira do Douro, para apoio a pequenas obras, no 
valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 
acordados.
CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN-
TO DESPORTIVO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA DE 
2016/2017 RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO A 
CONCEDER ÁS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS
-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (ANDDI), ATÉ AO VA-
LOR DE € 3.000,00 (TRÊS MIL EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO, ATÉ AO 
VALOR DE € 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS 
EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO, ATÉ AO 
VALOR DE € 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCEN-
TOS EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE BADMINTON DO PORTO, ATÉ AO 
VALOR DE € 150,00 (CENTO E CINQUENTA EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO, ATÉ 
AO VALOR DE € 4.000,00 (QUATRO MIL EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE CANOAGEM DO NORTE DE POR-
TUGAL, ATÉ AO VALOR DE € 1.100,00 (MIL E CEM 
EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO PORTO, ATÉ AO 
VALOR DE 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CIN-
CO EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO, ATÉ AO VA-
LOR DE € 89.000,00 (OITENTA E NOVE MIL EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTU-

GAL, ATÉ AO VALOR DE € 360,00 (TREZENTOS E 
SESSENTA EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO, ATÉ AO 
VALOR DE € 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS 
EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE REMO DO NORTE, ATÉ AO VALOR 
DE € 4.100,00 (QUATRO MIL E CEM EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DO PORTO, ATÉ AO 
VALOR DE € 2.100,00 (DOIS MIL E CEM EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO, ATÉ 
AO VALOR DE € 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS EU-
ROS)
-ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO, ATÉ AO 
VALOR DE € 8.550,00 (OITO MIL E QUINHENTOS E 
CINQUENTA EUROS)
-ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DO PORTO, ATÉ AO VA-
LOR DE € 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS EUROS)
EDOC/2016/42547
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: “À Câmara. 26.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os Contratos Programa de Desenvolvimento Des-
portivo para a época desportiva de 2016/2017, a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e 
as associações desportivas que a seguir se referen-
ciam:
- Associação Nacional de Desporto para a Deficiên-
cia Intelectual (ANDDI), até ao valor de € 3.000,00 
(três mil euros)
- Associação de Andebol do Porto, até ao valor de € 
13.800,00 (treze mil e oitocentos euros)
- Associação de Atletismo do Porto, até ao valor de 
€ 3.400,00 (três mil e quatrocentos euros)
- Associação de Badminton do Porto, até ao valor 
de € 150,00 (cento e cinquenta euros)
- Associação de Basquetebol do Porto, até ao valor 
de € 4.000,00 (quatro mil euros)
- Associação de Canoagem do Norte de Portugal, 
até ao valor de € 1.100,00 (mil e cem euros)
- Associação de Ciclismo do Porto, até ao valor de € 
375,00 (trezentos e setenta e cinco euros)
- Associação de Futebol do Porto, até ao valor de € 
89.000,00 (oitenta e nove mil euros)
- Associação de Natação do Norte de Portugal, até 
ao valor de € 360,00 (trezentos e sessenta euros)
- Associação de Patinagem do Porto, até ao valor de 
€ 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros)
- Associação de Remo do Norte, até ao valor de € 
4.100,00 (quatro mil e cem euros)
- Associação de Taekwondo do Porto, até ao valor 
de € 2.100,00 (dois mil e cem euros)
- Associação de Tênis de Mesa do Porto, até ao va-
lor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros)
- Associação de Voleibol do Porto, até ao valor de € 
8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta euros)
- Associação de Ténis do Porto, até ao valor de € 
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1.800,00 (mil e oitocentos euros)
PROPOSTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PRO-
TOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA IMPLEMENTA-
ÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO “GAI@PRENDE+” 
NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍ-
LIA ÀS ENTIDADES CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 
S. SALVADOR DE GRIJÓ, CENTRO SOCIAL E PARO-
QUIAL DE SANTO ANDRÉ DE CANIDELO NO MON-
TANTE GLOBAL DE € 17.409,30 (DEZASSETE MIL 
QUATROCENTOS E NOVE EUROS E TRINTA CÊNTI-
MOS)
EDOC/2016/48357
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de pagamento referente ao Protocolo de 
Colaboração para Implementação do Projeto Edu-
cativo “Gai@prende+, no âmbito da componente 
de apoio à família, ao Centro Social Paroquial S. 
Salvador de Grijó (15.730,52 €) e Centro Social e 
Paroquial de Santo André de Canidelo (1.678,78 
€) no valor global de € 17.409,30 (dezassete mil 
quatrocentos e nove euros e trinta cêntimos), nos 
termos propostos.
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO DE SOLIDARIE-
DADE CRISTÃ MARANATHA – APOIO PARA AQUISI-
ÇÃO DE UMA VIATURA PARA A CASA DE SERMON-
DE, NO VALOR TOTAL DE € 30.000,00 (TRINTA MIL 
EUROS)
EDOC/2016/44686
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e o Centro de Solidariedade Cristã 
Maranatha, para apoio a aquisição de uma viatura 
para a Casa de Sermonde, no valor de € 30.000,00 
(trinta mil euros), nos termos protocolados.
MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A 
ASSOCIAÇÃO ATLBC – CENTRO DE INVESTIGA-
ÇÃO APLICADA PARA A INOVAÇÃO E SUSTENTA-
BILIDADE EM PMES E A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
E CONCRETIZAÇÃO, EM PARCERIA, DE UM PROJE-
TO DE MUSEALIZAÇÃO TURÍSTICO-CULTURAL E DE 
NATUREZA NO ESPAÇO DO EDIFÍCIO HELIÂNTIA
EDOC/2016/48380
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 

30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Minuta de Protocolo a celebrar entre a Associação 
ATLBC – Centro de Investigação Aplicada para a 
Inovação e Sustentabilidade em PMES e a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, para o desenvolvi-
mento e concretização, em parceria, de um projeto 
de musealização turístico-cultural e de natureza no 
espaço do Edifício Heliântia, nos termos protocola-
dos.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA REA-
LIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE 
ARRUAMENTO PÚBLICO ENTRE A ÁREA DE AMPLIA-
ÇÃO DO CEMITÉRIO DA IGREJA DA MADALENA E A 
RUA DA ALDEIA NOVA
EDOC/2016/43896 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo estabelecido nos protoco-
los, para realização das obras de execução de li-
gação de arruamento público entre a área de am-
pliação do Cemitério da Igreja da Madalena e a Rua 
da Aldeia Nova, por mais seis meses, mantendo-se 
as restantes condições aprovadas pela deliberação 
camarária de 23 de novembro de 2015.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PRO-
TOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO 
CEMITÉRIO DA FREGUESIA DA MADALENA, CELE-
BRADO COM JOSÉ QUEIRÓS DE SOUSA
EDOC/2016/43897
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo estabelecido no protocolo, 
para realização das obras de execução de arrua-
mento por mais seis meses, bem como que seja 
previsto que o jazigo de dois covatos a concessio-
nar pela Junta de Freguesia da Madalena, seja re-
vestido a granito, mantendo-se as restantes condi-
ções aprovadas pela deliberação camarária de 9 de 
novembro de 2015.
Entrou na reunião a Senhora Vereadora Engª Maria 
Mercês Duarte Ramos Ferreira.
PROGRAMA INTERREG EUROPE – PROJETO LOCAR-
BO- NOMEAÇÃO DE GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 
E EQUIPA DO PROJETO
EDOC/2016/46894
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
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o despacho do Sr. Presidente datado de 19.08.2016 
que aprovou o seguinte:
A assinatura do Acordo de Parceria “Partnership 
Agreement”, bem como o Regulamento de Procedi-
mentos do Projeto;
Nomear o grupo de acompanhamento do projeto 
LOCARBO do Programa INTERREG EUROPE, cons-
tituído pelos seguintes elementos: Gestor do Pro-
jeto: Arq. Carla Pires; Responsável Financeiro: Drª 
Mafalda Lopes e Responsável pela Comunicação: 
Drª Margarida Rocha;
A constituição de uma Equipa Técnica de Trabalho 
de apoio à implementação do Projeto Locarbo com-
posta pelos seguintes membros: - Célia Correia, Jo-
aquim Ribeiro; Patrícia Alves, Susana Castro, Edu-
ardo Gouveia, Sérgio Nóvoa e Arq. Serafim Silva.
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2015 DA 
METRO DO PORTO, S.A. – DELIBERAÇÃO SOCIAL 
UNÂNIME POR ESCRITO
EDOC/2016/45765
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: “À Câmara para co-
nhecimento. 12.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ISENÇÃO AO FUTEBOL CLUBE DO 
PORTO - SECÇÃO DE NATAÇÃO, DE 4 HORAS SE-
MANAIS NA PISCINA MUNICIPAL DE D’ESTE, IGUAL 
À APLICADA A TODOS OS CLUBES DE GAIA.
EDOC/2015/46432
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção ao Futebol Clube do Porto de 4 horas se-
manais na Piscina de Vila d’Este, igual ao aplicado 
a todos os Clubes de Gaia, com o fundamento de 
que os atletas pertencem aos escalões de formação 
e residem no concelho de Vila Nova de Gaia.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE €1.300,00 (MIL 
E TREZENTOS EUROS), ACRESCIDO DE IVA, SOLI-
CITADO PELA PLATEIA D’EMOÇÕES
EDOC/2016/45127
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência do Cine Teatro Eduardo Brazão, isentan-
do em 70% do valor total de € 1.300,00 (mil e tre-
zentos euros) + IVA, ou seja, isenção de €910,00 
(novecentos e dez euros) + IVA, solicitado pela Pla-
teia d’Emoções, nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 

EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE €1.300,00 (MIL 
E TREZENTOS EUROS), ACRESCIDO DE IVA, SOLI-
CITADO PELA ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2016/44506
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência do Cine Teatro Eduardo Brazão, isentan-
do em 70% do valor total de € 1.300,00 (mil e tre-
zentos euros) + IVA, ou seja, isenção de €910,00 
(novecentos e dez euros) + IVA, solicitado pela 
Academia de Música de Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEA-
TRO EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE € 650,00 
(SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS), ACRESCIDO 
DE IVA, SOLICITADO PELA ESCOLA DE MÚSICA DE 
PEROSINHO
EDOC/2016/46877
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência do Cine Teatro Eduardo Brazão, isen-
tando em 70% do valor total de € 650,00 (seiscen-
tos e cinquenta euros) + IVA, ou seja, isenção de 
€455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco euros) 
+ IVA, solicitado pela Escola de Música de Perosi-
nho, nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO ESPAÇO COR-
PUS CHRISTI PARA O I DESFILE DE MODA INCLU-
SIVA DA ANAMP, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DOS AMPUTADOS
EDOC/2016/43425
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Espaço Corpus Christi para 
o I Desfile de Moda Inclusiva da ANAMP, solicitado 
pela Associação Nacional dos Amputados, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 98,89 (NOVENTA E OITO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “CAMINHADA DE SOLI-
DARIEDADE”, SOLICITADO PELA CERCIGAIA
EDOC/2016/42713
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela Polícia Municipal, no valor de € 
98,89 (noventa e oito euros e oitenta e nove cên-
timos) relativa à realização do evento “Caminha-
da de Solidariedade”, solicitado pela Cercigaia, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 401,75 (QUATROCENTOS 
E UM EUROS E SETENTA E CINCO CÊNTIMOS), RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “CAMINHADA 
SOLIDÁRIA”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO TRE-
PATRILHOS TRAIL TEAM
EDOC/2016/38799
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 70% 
do valor total de € 401,75 (quatrocentos e um eu-
ros e setenta e cinco cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 281,23 (duzentos e oitenta e um euros e vinte e 
três cêntimos) relativa à realização do evento “Ca-
minhada Solidária”, solicitado pela Associação Tre-
patrilhos Trail Team, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO 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 
AO ACOMPANHAMENTO DE UM CORTE DE ÁRVORE, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PE-
DROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/41128
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor total de € 119,16 (cento e dezanove euros 
e dezasseis cêntimos), ou seja, isenção de € 95,33 
(noventa e cinco euros e trinta e três cêntimos) re-
lativa ao acompanhamento de um corte de árvore, 
solicitado pela União de Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 296,68 (DUZENTOS E NO-
VENTA E SEIS EUROS E SESSENTA E OITO CÊNTI-
MOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DAS “PROCISSÕES 
DA FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS”, SOLICITADO 
PELA PARÓQUIA DE LEVER
EDOC/2016/46211

Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor total de € 296,68 (duzentos e noventa e 
seis euros e sessenta e oito cêntimos), ou seja, 
isenção de € 237,34 (duzentos e trinta e sete euros 
e trinta e quatro cêntimos) relativa à realização das 
“Procissões da Festa do Coração de Jesus”, solicita-
do pela Paróquia de Lever, nos termos informados.
PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 18.07.2016 REFERENTE AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS PELOS 
SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL, 
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 30, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a revogação da deliberação de Câmara de 
18.07.2016 referente ao pedido de isenção de pa-
gamento de taxas pelos serviços prestados pela 
Polícia Municipal, relativa à realização do evento 
“Festas de Verão no Olival”, solicitado pela União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 01.08.2016 REFERENTE AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS PELOS 
SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL, 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE “SERZEDO CULTURAL 
2016”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/41721
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a revogação da deliberação de Câmara de 
01.08.2016 referente ao pedido de isenção de pa-
gamento de taxas pelos serviços prestados pela 
Polícia Municipal, relativa à realização do evento 
“Serzedo Cultural 2016”, solicitado pela União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos in-
formados.
PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 01.08.2016 REFERENTE AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS PELOS 
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL, 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DAS “FESTAS DE S. TIA-
GO DE LEVER”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/37744
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a revogação da deliberação de Câmara de 
01.08.2016 referente ao pedido de isenção de pa-
gamento de taxas pelos serviços prestados pela 
Polícia Municipal, relativa à realização do evento 
“Festas de S. Tiago de Lever”, 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 € 271,97 (DUZENTOS E 
SETENTA E UM EUROS E NOVENTA E SETE CÊNTI-
MOS) RELATIVA AO EVENTO “FESTAS DA NOSSA 
SRA. DAS FONTES”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE PEROSINHO E SERZEDO
EDOC/2016/46891
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor total de € 271,97 (duzentos e setenta e um 
euros e noventa e sete cêntimos), ou seja, isen-
ção de € 217,58 (duzentos e dezassete euros e cin-
quenta e oito cêntimos) relativa ao evento “Festas 
da Nossa Sra. das Fontes”, solicitado pela União de 
Freguesias de Perosinho e Serzedo, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 247,23 (DUZENTOS E 
QUARENTA E SETE EUROS E VINTE E TRÊS CÊNTI-
MOS) RELATIVA AO EVENTO “FESTAS ANIMA RIO 
– CONCERTO DO QUIM BARREIROS”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/45440
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor total de € 247,23 (duzentos e quarenta e 

sete euros e vinte e três cêntimos), ou seja, isen-
ção de € 197,78 (cento e noventa e sete euros e 
setenta e oito cêntimos) relativa ao evento “Festas 
Anima Rio – Concerto do Quim Barreiros”, 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 € 5.809,91 (CINCO MIL OI-
TOCENTOS E NOVE EUROS E NOVENTA E UM CÊN-
TIMOS) RELATIVA AO EVENTO “FESTA DA BROA”, 
SOLICITADO PELA JUNTA DA FREGUESIA DE AVIN-
TES
EDOC/2016/43248
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor total de € 5.809,91 (cinco mil oitocentos 
e nove euros e noventa e um cêntimos), ou seja, 
isenção de € 4.647,93 (quatro mil seiscentos e qua-
renta e sete euros e noventa e três cêntimos) rela-
tiva ao evento “Festa da Broa”, solicitado pela Junta 
da Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 865,13 (OITOCENTOS E 
SESSENTA E CINCO EUROS E TREZE CÊNTIMOS) 
RELATIVA AO EVENTO “FESTAS DE SÃO LOUREN-
ÇO”, SOLICITADO PELA JUNTA DA FREGUESIA DE 
VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/46213
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor total de € 865,13 (oitocentos e sessenta e 
cinco euros e treze cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 692,10 (seiscentos e noventa e dois euros e dez 
cêntimos) relativa ao evento “Festas de São Lou-
renço”, solicitado pela Junta da Freguesia de Vilar 
de Andorinho, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO 3043/12 DO TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: COMPANHIA 
DA ASSEMBLEIA DA GRANJA, S.A. – RÉU: MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 
237/C
EDOC/2016/43885
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Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO 2090/15 DO TRIBUNAL ADMINISTRATI-
VO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: ICA – INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A. – RÉU: MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 
244/C
EDOC/2016/40301
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO 2115/15 DO TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: EUREST 
(PORTUGAL) – SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAU-
RANTES, LDA – RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA – INFORMAÇÃO Nº 243/C
EDOC/2015/44515
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO Nº 2274/12.5BE-
PRT PROPOSTO POR REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A. 
CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA – INFORMAÇÃO Nº 242/C
EDOC/2016/45385
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO Nº 2143/14.4BE-
PRT PROPOSTO POR REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A. 
CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA – INFORMAÇÃO Nº 226/C
EDOC/2016/41398
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO Nº 3073/11.7BEPRT 
PROPOSTO POR PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PE-
TROGAL, S.A. CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 225/C
EDOC/2016/41416
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DA 
EMPREITADA DE “CONSOLIDAÇÃO DA ESCARPA DA 
SERRA DO PILAR” – APROVAÇÃO DA ATA DO JÚRI 
E SEUS ANEXOS
EDOC/2016/3976
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 16.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 16.08.2016 
que aprovou a Ata de Júri e seus anexos, relativa-
mente ao concurso público para a contratação da 
empreitada de “Consolidação da Escarpa da Serra 
do Pilar”, nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, 
SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDA-
DES AQUÁTICAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS E 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, RECEÇÃO, CON-
TROLO E APOIO NA PISCINA MUNICIPAL DA GRAN-
JA (DESCOBERTA) DO CONCELHO DE VILA NOVA 
DE GAIA – APROVAÇÃO DO CADERNOS DE ENCAR-
GOS E PROGRAMA DE CONCURSOS E ANEXOS, 
BEM COMO A CONSTITUIÇÃO DO JÚRI
EDOC 2016/42010
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
Autorizar o procedimento “Concurso Público com 
Publicidade Internacional para Prestação de Servi-
ços no âmbito da Formação, Segurança e Desen-
volvimento de Atividades Aquáticas nas Piscinas 
Municipais e Serviços Administrativos, Receção, 
Controlo e Apoio na Piscina Municipal da Granja 
(Descoberta) do Concelho de Vila Nova de Gaia, 
nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 20º do CCP;
Aprovar os termos e condições constantes no ca-
derno de encargos e no programa de concursos, 
anexos, nos termos da alínea b) do nº 1 e nº 2 do 
artigo 40º do CCP;
Definir para a presente prestação de serviços como 
base o valor total de € 1.473.600,00, sem IVA, nos 
termos do disposto no artigo 47º do CCP, para o 
período de 24 meses, sendo o valor base anual de 
€ 736.800,00 tendo em conta as horas anuais es-
timadas;
Aprovar a constituição dos elementos do Júri.
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DO LOTE 
Nº 11 DO LOTEAMENTO DA CANCELA DA CRUZ, 
FREGUESIA DE SANDIM NO VALOR DE € 13.100,00 
(TREZE MIL E CEM EUROS), NAS CONDIÇÕES DA 
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HASTA PÚBLICA
EDOC/2016/45412
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adjudicação definitiva do lote nº 11 do loteamen-
to da Cancela da Cruz, freguesia de Sandim, no va-
lor de € 13.100,00, nas condições da Hasta Pública, 
nos termos informados.
APROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE 26 LUGARES DE 
GARAGEM NO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL 
DA MARROCA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA, PELO REGIME 
DE RENDA RESOLÚVEL, NOS TERMOS E CONDI-
ÇÕES GERAIS PREVISTAS NO EDITAL E REGULA-
MENTO
EDOC/2016/48150
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alienação de 26 lugares de garagem sitos no Em-
preendimento Habitacional da Marroca, União das 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
pelo regime de renda resolúvel, nos termos e con-
dições gerais previstas no edital e regulamento, 
nos termos informados.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DE 
AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL SITO NA RUA GUI-
LHERME GOMES FERNANDES Nº 126 E 128, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2016/42558
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
não exercer o direito de preferência de aquisição de 
um imóvel sito na Rua Guilherme Gomes Fernan-
des, 126 a 128, União de Freguesias de Santa Ma-
rinha e S. Pedro da Afurada nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE ESPE-
TÁCULOS DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS NO VA-
LOR DE € 40,00 (QUARENTA EUROS) PARA A REA-
LIZAÇÃO DA FESTA DA CEBOLA, SOLICITADO POR 
PAULO JORGE FERNANDES
EDOC/2016/39487
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à licen-
ça para realização de espetáculos de divertimentos 
públicos, isentando em 80% do valor de total de 
€ 40,00 (quarenta euros), ou seja, isenção de € 
32,00 (trinta e dois euros) para a realização da Fes-
ta da Cebola, solicitado por Paulo Jorge Fernandes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DE RECINTO ITINERANTE E IMPROVISADO E REA-
LIZAÇÃO DE VISTORIA AO RECINTO PARA A FES-
TA DA BROA DE AVINTES, NO VALOR DE € 43,18 
(QUARENTA E TRÊS EUROS E DEZOITO CÊNTI-
MOS), SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
AVINTES
EDOC/2016/47996
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pela ins-
talação e funcionamento de recinto itinerante e im-
provisado e realização de vistoria ao recinto, para 
o evento “ Festa da Broa de Avintes”, isentando em 
80% do valor de total de € 43,18 (quarenta e três 
euros e dezoito cêntimos), ou seja, isenção de € 
34,54 (trinta e quatro euros e cinquenta e quatro 
cêntimos) solicitado pela Junta de Freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO DE RECINTO IMPRO-
VISADO PARA A FESTA EM HONRA DE SÃO LOU-
RENÇO, NO VALOR DE € 43,18 (QUARENTA E TRÊS 
EUROS E DEZOITO CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/42257
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
instalação de recinto improvisado para a Festa em 
Honra de São Lourenço, isentando em 80% do va-
lor de total de € 43,18 (quarenta e três euros e de-
zoito cêntimos), ou seja, isenção de € 34,54 (trinta 
e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos) so-
licitado pela Junta de Freguesia de Vilar de Andori-
nho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 107,28 (CENTO E SETE EUROS E VINTE 
E OITO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO à ESCOLA 
DE ALQUEBRE, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016, 
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SOLICITADO PELA CERCIGAIA
EDOC/2016/44526
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 107,28 (cento e 
sete euros e vinte e oito cêntimos) para deslocação 
à Escola de Alquebre, no dia 05 de agosto de 2016, 
solicitado pela Cercigaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 545,30 (QUINHENTOS E QUARENTA 
E CINCO EUROS E TRINTA CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A SÃO JOÃO DA PESQUEIRA, NO DIA 06 
DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELO GRUPO 
FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER
EDOC/2016/44550
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: “À Câmara. 11.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
total de € 545,30 (quinhentos e quarenta e cin-
co euros e trinta cêntimos), ou seja, isenção de € 
381,71 (trezentos e oitenta e um euros e setenta e 
um cêntimos) para deslocação a São João da Pes-
queira, no dia 06 de agosto 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 VA-
LOR DE € 64,53 (SESSENTA E QUATRO EUROS E 
CINQUENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO AO PORTO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, 
SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/44260
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 64,53 (sessenta 
e quatro euros e cinquenta e três cêntimos) para 
deslocação ao Porto, no dia 27 de julho de 2016, 
solicitado pelo Centro Social Paroquial de Vilar de 
Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 394,30 (TREZENTOS E NOVENTA E QUA-
TRO EUROS E TRINTA CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO A LANHESES, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 

2016, SOLICITADO PELO RANCHO REGIONAL DE 
OLIVAL
EDOC/2016/44537
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor to-
tal de € 394,30 (trezentos e noventa e quatro euros 
e trinta cêntimos), ou seja, isenção de € 276,01 
(duzentos e setenta e seis euros e um cêntimo) 
para deslocação a Lanheses, no dia 06 de agosto 
de 2016, solicitado pelo Rancho Regional de Olival, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 639,63 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE 
EUROS E SESSENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A SANTARÉM, NO DIA 30 DE JULHO 
DE 2016, SOLICITADO PELO GRUPO FOLCLÓRICO 
ETNOGRÁFICO SANTA MARINHA DE CRESTUMA
EDOC/2016/40647
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
total de € 639,63 (seiscentos e trinta e nove eu-
ros e sessenta e três cêntimos), ou seja, isenção 
de € 447,74 (quatrocentos e quarenta e sete eu-
ros e setenta e quatro cêntimos) para deslocação 
a Santarém, no dia 30 de julho de 2016, solicitado 
pelo Grupo Folclórico Etnográfico Santa Marinha de 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
NO VALOR DE € 584,05 (QUINHENTOS E OITEN-
TA E QUATRO EUROS E CINCO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A TOMAR, NO DIA 30 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E RECREATIVA “JUVENTUDE EM MARCHA DE CRES-
TUMA”
EDOC/2016/40508
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor to-
tal de € 584,05 (quinhentos e oitenta e quatro eu-
ros e cinco cêntimos), ou seja, isenção de € 408,84 
(quatrocentos e oito euros e oitenta e quatro cên-
timos) para deslocação a Tomar, no dia 30 de julho 
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de 2016, solicitado pela Associação Cultural e Re-
creativa “Juventude em Marcha de Crestuma”, nos 
termos 
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 369,03 (TREZENTOS E SESSENTA E 
NOVE EUROS E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO A PONTE DE LIMA, NO DIA 24 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELO CORAL DE GULPILHARES
EDOC/2016/40262
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor to-
tal € 369,03 (trezentos e sessenta e nove euros e 
três cêntimos), ou seja, isenção de € 258,32 (du-
zentos e cinquenta e oito e trinta e dois cêntimos) 
para deslocação a Ponte de Lima, no dia 24 de julho 
de 2016, solicitado pelo Coral de Gulpilhares, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 61,59 (SESSENTA E UM EUROS E CIN-
QUENTA E NOVE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
ERMESINDE, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, SOLI-
CITADO PELA FUNDAÇÃO COUTO
EDOC/2016/40107
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 61,59 (sessenta 
e um euros e cinquenta e nove cêntimos) para des-
locação a Ermesinde, no dia 19 de julho de 2016, 
solicitado pela Fundação Couto, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 276,52 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS 
EUROS E CINQUENTA E DOIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A SÃO PEDRO DE RATES, NOS DIAS 
23 E 29 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
EDOC/2016/40162
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor to-
tal de € 276,52 (duzentos e setenta e seis euros e 
cinquenta e dois cêntimos), ou seja, isenção de € 

193,56 (cento e noventa e três euros e cinquenta 
e seis cêntimos) para deslocação a São Pedro de 
Rates, nos dias 23 e 29 de julho de 2016, solicitado 
pelo Corpo Nacional de Escutas, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 359,21 (TREZENTOS E CINQUENTA 
E NOVE EUROS E VINTE E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A VILA PRAIA DA ÂNCORA, NO DIA 
24 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO SÃO JOÃO 
DA SERRA
EDOC/2016/40249
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentado em 70% do valor de € 
359,21 (trezentos e cinquenta e nove euros e vinte 
e um cêntimos), ou seja, isenção de €251,45 (du-
zentos e cinquenta e um euros e quarenta e cinco 
cêntimos) para deslocação a Vila Praia da Âncora, 
no dia 24 de julho de 2016, solicitado pela Associa-
ção Cultural e Desportiva do São João da Serra, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 549,82 (QUINHENTOS E QUARENTA E 
NOVE EUROS E OITENTA E DOIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A PENEDONO, NO DIA 30 DE JULHO 
DE 2016, SOLICITADO PELO GRUPO FOLCLÓRICO 
TRADIÇÕES DO BAIXO DOURO
EDOC/2016/40688
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
total de € 549,82 (quinhentos e quarenta e nove 
euros e oitenta e dois cêntimos), ou seja, isenção 
de € 384,87 (trezentos e oitenta e quatro euros e 
oitenta e sete cêntimos) para deslocação a Penedo-
no, no dia 30 de julho de 2016, solicitado pelo Gru-
po Folclórico Tradições do Baixo Douro, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 62,75 (SESSENTA E DOIS EUROS E SE-
TENTA E CINCO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
QUINTA DOS CONDES DE CANELAS, NO DIA 27 DE 
JULHO DE 2016, SOLICITADO PELO CENTRO PORTA 
AMIGA DE GAIA
EDOC/2016/40482
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Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 62,75 (sessenta 
e dois euros e setenta e cinco cêntimos) para des-
locação a Quinta dos Condes de Canelas, no dia 
27 de julho de 2016, solicitado pelo Centro Porta 
Amiga de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 534,88 (QUINHENTOS E TRINTA E QUA-
TRO EUROS E OITENTA E OITO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A VALPAÇOS, NO DIA 13 DE AGOSTO 
DE 2016, SOLICITADO PELA FANFARRA RECREATI-
VA E CULTURAL DE OLIVAL
EDOC/2016/45821
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, isentando em 70% do va-
lor total de € 534,88 (quinhentos e trinta e quatro 
euros e oitenta e oito cêntimos), ou seja, isenção 
de € 374,42 (trezentos e setenta e quatro euros e 
quarenta e dois cêntimos) para deslocação a Val-
paços, no dia 13 de agosto de 2016, solicitado pela 
Fanfarra Recreativa e Cultural de Olival, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 375,41 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO 
EUROS E QUARENTA E UM CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A PORTO DE REI, RESENDE NO DIA 28 
DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELOS FUZOS 
– ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS
EDOC/2016/41082
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor to-
tal de € 375,41 (trezentos e setenta e cinco euros 
e quarenta e um cêntimos), ou seja, isenção de € 
262,79 (duzentos e sessenta e dois euros e setenta 
e nove cêntimos) para deslocação a Porto de Rei, 
Resende no dia 28 de agosto de 2016, solicitado 
pelos Fuzos – Associação de Fuzileiros, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-

LOR DE € 296,03 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS 
EUROS E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
CELORICO DE BASTO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 
2016, SOLICITADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO 
“JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA”
EDOC/2016/45876
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor to-
tal de € 296,03 (duzentos e noventa e seis euros e 
três cêntimos), ou seja, isenção de € 207,22 (du-
zentos e sete euros e vinte e dois cêntimos) para 
deslocação a Celorico de Basto, no dia 15 de agosto 
de 2016, solicitado pelo Rancho Folclórico “Juven-
tude em Marcha de Crestuma”, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 291,50 (DUZENTOS E NOVENTA E UM EU-
ROS E CINQUENTA CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
A GUIMARÃES, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, 
SOLICITADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR 
DO PARAÍSO
EDOC/2016/45839
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando 70% do valor to-
tal de € 291,50 (duzentos e noventa e um euros e 
cinquenta cêntimos), ou seja, isenção de € 204,05 
(duzentos e quatro euros e cinco cêntimos) para 
deslocação a Guimarães, no dia 14 de agosto de 
2016, solicitado pelo Rancho Folclórico de Vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 430,02 (QUATROCENTOS E TRINTA 
EUROS E DOIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
VALPAÇOS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, SOLI-
CITADO PELA FANFARRA RECREATIVA E CULTURAL 
DO OLIVAL
EDOC/2016/47182
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
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viaturas municipais, isentando em 70% do valor to-
tal de € 430,02 (quatrocentos e trinta euros e dois 
cêntimos), ou seja, isenção de € 301,01 (trezentos 
e um euros e um cêntimos) para deslocação a Val-
paços, no dia 24 de agosto de 2016, solicitado pela 
Fanfarra Recreativa e Cultural do Olival, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 903,41 (NOVECENTOS E TRÊS EUROS E 
QUARENTA E UM CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
VIMIOSO, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CA-
NIDELENSE
EDOC/2016/46873
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
total de € 903,41 (novecentos e três euros e qua-
renta e um cêntimos), ou seja, isenção de € 632,39 
(seiscentos e trinta e dois euros e trinta e nove 
cêntimos) para deslocação a Vimioso, nos dias 20 
e 21 de agosto de 2016, solicitado pela Associação 
Recreativa Canidelense, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 508,12 (QUINHENTOS E OITO EUROS E 
DOZE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A VALPA-
ÇOS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO FÉLIX DA 
MARINHA
EDOC/2016/46865
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
total de € 508,12 (quinhentos e oito euros e doze 
cêntimos), ou seja, isenção de € 355,68 (trezentos 
e cinquenta e cinco euros e sessenta e oito cên-
timos) para deslocação a Valpaços, no dia 20 de 
agosto de 2016, solicitado pelo Rancho Folclórico 
de São Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 225,85 (DUZENTOS E VINTE CINCO EU-
ROS E OITENTA E CINCO CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A VILA NOVA DE FAMALICÃO, NO DIA 21 
DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA FANFAR-
RA DE LEVER / GRUPO RECREATIVO E CULTURAL

EDOC/2016/46881
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
total de € 225,85 (duzentos e vinte cinco euros e 
oitenta e cinco cêntimos), ou seja, isenção de € 
158,10 (cento e cinquenta e oito euros e dez cênti-
mos) para deslocação a Vila Nova de Famalicão, no 
dia 21 de agosto de 2016, solicitado pela Fanfarra 
de Lever/Grupo Recreativo e Cultural, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO MAR 
E RUA DA PRAIA, NO VALOR DE € 476,80 (QUA-
TROCENTOS E SETENTA E SEIS EUROS E OITEN-
TA CÊNTIMOS), RELATIVO AO EVENTO “MADALENA 
FEST 2016”, SOLICITADO PELA JUNTA DA FREGUE-
SIA DA MADALENA
EDOC/2016/40104
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas de por interrup-
ção de trânsito na Rua do Mar e Rua da Praia, isen-
tando em 70% do valor total de € 476,80 (quatro-
centos e setenta e seis euros e oitenta cêntimos), 
ou seja, isenção de € 333,76 (trezentos e trinta 
e três euros setenta e seis cêntimos) relativo ao 
evento “Madalena Fest 2016”, solicitado pela Junta 
da Freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA FIR-
MEZA, FREGUESIA DE SERZEDO, NO VALOR DE € 
448,45 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO EU-
ROS E QUARENTA E CINCO CÊNTIMOS), DEVIDO 
AO EVENTO “SERZEDO CULTURAL”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E PE-
ROSINHO
EDOC/2016/42428
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua Firmeza, freguesia de Serze-
do, isentando em 70% do valor total de € 448,45 
(quatrocentos e quarenta e oito euros e quarenta 
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e cinco cêntimos), ou seja, isenção de € 313,92 
(trezentos e treze euros e noventa e dois cêntimos) 
devido ao evento “Serzedo Cultural”, solicitado pela 
União das Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS 
RUAS, NO VALOR DE € 129,15 (CENTO E VINTE E 
NOVE EUROS E QUINZE CÊNTIMOS), DEVIDO AO 
EVENTO “VIVÊNCIAS DE GAIA 2016”, SOLICITADO 
POR COLETIVIDADES DE GAIA
EDOC/2016/41085
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito em várias ruas, isentando em 70% do 
valor total de € 129,15 (cento e vinte e nove euros 
e quinze cêntimos), ou seja, isenção de € 90,41 
(noventa euros e quarenta e um cêntimos) devido 
ao evento “Vivências de Gaia 2016”, solicitado por 
Coletividades de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DE SÃO 
LOURENÇO, FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO, 
NO VALOR DE € 59,60 (CINQUENTA E NOVE EUROS 
E SESSENTA CÊNTIMOS), PARA ELABORAÇÃO DE 
TAPETE DE FLORES E REALIZAÇÃO DE PROCISSÃO, 
INTEGRADA NAS “FESTAS EM HONRA DE SÃO LOU-
RENÇO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/41116
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas de por interrup-
ção de trânsito na Rua de São Lourenço, freguesia 
de Vilar de Andorinho, isentando em 70% do valor 
total de € 59,60 (cinquenta e nove euros e sessenta 
cêntimos), ou seja, isenção de € 41,72 (quarenta e 
um euros e setenta e dois cêntimos) para elabora-
ção de Tapete de Flores e realização de Procissão, 
integrada nas “Festas em Honra de São Lourenço”, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Vilar de Ando-
rinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA ALAMEDA DA 
SENHORA E NA RUA DO ERVIDEIRO, FREGUESIA 
DE PEDROSO, NO VALOR DE € 344,40 (TREZENTOS 
E QUARENTA E QUATRO EUROS E QUARENTA CÊN-
TIMOS), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO “CON-
TOS MEDIEVAIS, MÚSICA & ARTE”, SOLICITADO 
PELA EXPANDECONQUISTAS - ASSOCIAÇÃO
EDOC/2016/42302

Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Alameda da Senhora e na Rua do 
Ervideiro, freguesia de Pedroso, isentando em 70% 
do valor total de € 344,40 (trezentos e quarenta e 
quatro euros e quarenta cêntimos), ou seja, isen-
ção de € 241,08 (duzentos e quarenta e um euros e 
oito cêntimos) para a realização do evento “Contos 
Medievais, Música & Arte”, solicitado pela Expan-
deconquistas - Associação, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO, NO VALOR DE € 
2.280,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA EU-
ROS), PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE SANTA 
MARINHA, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFU-
RADA
EDOC/2016/40117
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas de por interrup-
ção de trânsito na Rua de São Lourenço, freguesia 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, isentan-
do em 70% do valor total de € 2.280,00 (dois mil 
e duzentos e oitenta euros), ou seja, isenção de 
1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis euros) 
para a realização das Festas de Santa Marinha, soli-
citado pela União das Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA PEREIRA 
GUERNER, FREGUESIA DE PEROSINHO, NO VALOR 
DE € 220,65 (DUZENTOS E VINTE EUROS E SES-
SENTA E CINCO CÊNTIMOS), PARA A REALIZAÇÃO 
DAS FESTAS “EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 
PILAR”, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/41972
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua Pereira Guerner, freguesia de 
Perosinho, isentando em 70% do valor total de € 
220,65 (duzentos e vinte euros e sessenta e cinco 
cêntimos), ou seja, isenção de € 154,46 (cento e 
cinquenta e quatro euros e quarenta e seis cên-
timos) para a realização das Festas em Honra de 
Nossa Senhora da Pilar, solicitado pela União das 
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Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA E TRA-
VESSA DE CORVEIROS, FREGUESIA DE GRIJÓ, NO 
VALOR DE € 817,95 (OITOCENTOS E DEZASSETE 
EUROS E NOVENTA E CINCO CÊNTIMOS), PARA 
A REALIZAÇÃO DE OBRAS E REMODELAÇÃO DOS 
PAVIMENTOS, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/43973
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua e Travessa de Corveiros, Fre-
guesia de Grijó, no valor de € 817,95 (oitocentos e 
dezassete euros e noventa e cinco cêntimos), para 
a realização de obras e remodelação dos pavimen-
tos, solicitado pela União das Freguesias de Grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO 
FREIXIEIRO, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO, 
NO VALOR DE € 3.576,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS 
E SETENTA E SEIS EUROS), PARA A REALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 
DO PAVIMENTO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/44925
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua do Freixieiro, Freguesia de Oli-
veira do Douro, no valor de € 3.576,00 (três mil 
quinhentos e setenta e seis euros), para a realiza-
ção de obras de remodelação e requalificação do 
pavimento, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM 4 AR-
RUAMENTOS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SEIXEZELO, NO VALOR DE € 172,20 
(CENTO E SETENTA E DOIS EUROS E VINTE CÊNTI-
MOS), PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROCISSÃO, 
SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DE SANTA MARINHA DE SEIXEZELO
EDOC/2016/47189
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
26.08.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito em 4 arruamentos, União das Fregue-
sias de Santa Marinha e Seixezelo, isentando em 
70% do valor total de € 172,20 (cento e setenta e 
dois euros e vinte cêntimos), ou seja, isenção de € 
120,54 (cento e vinte euros e cinquenta e quatro 
cêntimos) para a realização de uma Procissão, so-
licitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 
Marinha de Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 14 DE 
MAIO, RUA 5 DE OUTUBRO E NO LARGO DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES, FREGUESIA 
DE AVINTES, NO VALOR DE € 119,20 (CENTO E 
DEZANOVE EUROS E VINTE CÊNTIMOS), PARA A 
CONSTRUÇÃO DOS TAPETES DE FLORES NO PAVI-
MENTO E DESFILE DA PROCISSÃO EM HONRA DO 
SENHOR DOS AFLITOS, SOLICITADO PELA PARÓ-
QUIA DE AVINTES E DA COMISSÃO DE FESTAS DO 
SENHOR DOS AFLITOS 
EDOC/2016/46874
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
26.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua 14 de maio, Rua 5 de outubro 
e no Largo dos Bombeiros Voluntários de Avintes, 
freguesia de Avintes, isentando em 70% do valor 
total de € 119,20 (cento e dezanove euros e vinte 
cêntimos), ou seja, isenção de € 83,44 (oitenta e 
três euros e quarenta e quatro cêntimos) para a 
construção dos Tapetes de Flores no pavimento e 
Desfile da Procissão em Honra do Senhor dos Afli-
tos, solicitado pela Paróquia de Avintes e da Comis-
são de Festas do Senhor dos Aflitos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO NA RUA DO PAÚL, FREGUESIA 
DE SERMONDE, NO VALOR DE € 147,10 (CENTO 
E QUARENTA E SETE EUROS E DEZ CÊNTIMOS), 
PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE FOLCLORE, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/37539
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
26.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito e colocação de sinalização na Rua do 
Paúl, freguesia de Sermonde, isentando em 70% 
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do valor total de € 147,10 (cento e quarenta e sete 
euros e dez cêntimos), ou seja, isenção de € 102,97 
(cento e dois euros e noventa e sete cêntimos) para 
realização do Festival de Folclore, solicitado pela 
União das Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA CRUZ 
DA ERVILHACA E RUA DO SEIXO, NO VALOR DE € 
430,50 (QUATROCENTOS E TRINTA EUROS E CIN-
QUENTA CÊNTIMOS), PARA REQUALIFICAÇÃO DAS 
RUAS, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/46810
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua Cruz da Ervilhaca e Rua do Sei-
xo, no valor de € 430,50 (quatrocentos e trinta eu-
ros e cinquenta cêntimos), para requalificação das 
ruas, solicitado pela União das Freguesias de Grijó 
e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO E CONDICIONAMENTO DE 
TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DE GRIJÓ NO VA-
LOR DE € 1.722,00 (MIL SETECENTOS E VINTE E 
DOIS EUROS), SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/47541
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
29.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito em diversas Ruas de Grijó no valor de 
€ 1.722,00 (mil setecentos e vinte e dois euros), 
solicitado pela união das Freguesias de Grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DA TAXA PAGA E O RESPE-
TIVO REEMBOLSO PELA COLOCAÇÃO DE SINALI-
ZAÇÃO DURANTE AS FESTAS EM HONRA DE NOS-
SA SENHORA DA SAÚDE, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE PEDROSO E SEIXEZELO, NO MONTANTE DE 
€366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS EUROS)
EDOC/2016/45750
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa da taxa paga e o respetivo reembolso 

pela colocação de sinalização durante as Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Saúde, União das Fre-
guesias de Pedroso e Seixezelo, isentando em 70% 
do montante total de €366,00 (trezentos e sessen-
ta e seis euros), ou seja, isenção de € 256,20 (du-
zentos e cinquenta e seis euros e vinte cêntimos) 
nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE 
ACORDOS QUADRO SINGULARES PARA A REALI-
ZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA – APROVAÇÃO 
DA ATA DO JÚRI E SEUS ANEXOS
EDOC/2016/25216
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 08.08.2016 
que aprovou a Ata do Júri e seus anexos, relativa 
ao “Concurso Público para a Celebração de Acordos 
Quadro Singulares para a realização de Obras na 
Via Pública”, nos termos informados.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO 
PÚBLICO PARA O C.C.G. – CENTRO DE CONVEN-
ÇÕES DE GAIA – APROVAÇÃO DA ATA DO JÚRI E 
SEUS ANEXOS
EDOC/2016/34126
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 16.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 16.08.2016 
que aprovou a Ata do Júri e seus anexos, relati-
va ao “Concurso Público para o C.C.G. – Centro de 
Convenções de Gaia”, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 
DO TANQUE / RUA GUILHERME FARIA, FREGUESIA 
DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/36582
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. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Travessa do Tan-
que/Rua Guilherme Faria, Freguesia de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA URBA-
NIZAÇÃO JOSÉ DOMINGUES POÇAS, FREGUESIA 
DA MADALENA
EDOC/2016/46403
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Rua Urbanização 
José Domingues Poças, freguesia da Madalena, nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO/COLOCAÇÃO 
DE PARAGEM OBRIGATÓRIA B2 NO LARGO DE 
SANTA ISABEL, JUNTO AO ENTRONCAMENTO COM 
A RUA DELFIM DE LIMA, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/46864
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
26.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito/colocação de pa-
ragem obrigatória B2, no Largo de Santa Isabel, 
junto ao entroncamento com a Rua Delfim de Lima, 
freguesia de Canelas, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COLOCAÇÃO 
DE SINAL VERTICAL DE STOP À SAÍDA DO PAR-
QUE DE ESTACIONAMENTO DO HOTEL SOLVERDE 
NA AVENIDA DA LIBERDADE, FREGUESIA DE SÃO 
FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/34298
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 91, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito/colocação de sinal 
vertical de STOP à saída do parque de estaciona-
mento do Hotel Solverde, na Avenida da Liberdade, 
freguesia de São Félix da Marinha, nos termos in-
formados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO CARTÃO MU-
NICIPAL DO PROFESSOR 
EDOC/2015/38998
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 92, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Regulamento do Cartão Municipal do Professor, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA, NO VALOR DE €79,00 
(SETENTA E NOVE EUROS), SOLICITADO POR MA-
RIA DE FÁTIMA DA CUNHA VAZ DE SOUSA
EDOC/2016/30377
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 93, apenas no 

original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de vis-
toria, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), 
solicitado por Maria de Fátima da Cunha Vaz de 
Sousa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA NO VALOR DE € 79,00 
(SETENTA E NOVE EUROS), SOLICITADO POR JOA-
QUIM NEVES BORGES
EDOC/2016/42512
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de vis-
toria, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), 
solicitado por Joaquim Neves Borges, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA NO VALOR DE € 79,00 
(SETENTA E NOVE EUROS), SOLICITADO POR MA-
RIA ANTONIETA VELOSO TELES PINTO DE OLIVEI-
RA
EDOC/2016/39477
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de vis-
toria, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), 
solicitado por Maria Antonieta Veloso Teles Pinto de 
Oliveira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA), NO 
VALOR DE €225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO 
EUROS), SOLICITADO POR PEDRO ABEL AZEREDO 
DA SILVA
EDOC/2016/38189
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 96, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamento municipal (Piscina Muni-
cipal da Granja), no valor de € 225,00 (duzentos e 
vinte e cinco euros), solicitado por Pedro Abel Aze-
redo da Silva, nos termos informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS DÍVIDAS DAS UTEN-
TES DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, GRACIN-
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DA VIEIRA, TERESA OLÍMPIA DA COSTA SANTOS E 
MARIA EUGÉNIA BARBOSA SALA SOARES
EDOC/2016/44684
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2016”
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva 
de Oliveira Aguiar relativamente aos pontos 97 a 
101 da ordem de trabalhos disse ser pedidos de 
anulação e de devolução, porque muitas vezes os 
requerentes desistem, anulam a sua inscrição e 
têm impedimentos de frequência da piscina. Que 
os valores são baixos e existe o facto do sistema 
informático existente nas piscinas não estar ade-
quado. Disse tratar-se de anulação de situações de 
que resultam da deficiência dos serviços em tomar 
conhecimento dos impedimentos.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação das dívidas das utentes da Piscina Muni-
cipal da Granja, Gracinda Vieira, Teresa Olímpia da 
Costa Santos e Maria Eugénia Barbosa Sala Soares, 
nos termos informados.
PROPOSTA DE ANULAÇÃO DAS MENSALIDADE DE 
MAIO, JUNHO E JULHO, BEM COMO DA MULTA DO 
MÊS DE JULHO, DA UTENTE DA PISCINA MUNICI-
PAL DA GRANJA, RITA LIMA SILVA
EDOC/2016/8972
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 98, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação das mensalidades de maio, junho e ju-
lho, bem como da multa do mês de julho, cobradas 
à utente da Piscina Municipal da Granja, Rita Lima 
Silva, nos termos informados.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA MEN-
SALIDADE DA PISCINA MUNICIPAL VILA D’ESTE, 
NO VALOR DE € 17,50 (DEZASSETE EUROS E CIN-
QUENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO POR RODRIGO 
FERREIRA GONÇALVES
EDOC/2016/44814
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 99, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a devolução do pagamento da mensalidade de se-
tembro e taxa de renovação, no valor de € 17,50 
(dezassete euros e cinquenta cêntimos), pela de-
sistência da frequência da Piscina Municipal Vila 
d’Este, solicitado por Rodrigo Ferreira Gonçalves, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA MULTA DO PAGAMEN-
TO DA MENSALIDADE DA PISCINA MUNICIPAL DA 

GRANJA, NO VALOR DE € 2,00 (DOIS EUROS), SO-
LICITADO POR JOSÉ PEDRO CIRNE SALDANHA DU-
RÃO
EDOC/2016/41302
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 100, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a devolução da multa no valor de € 2,00 (dois eu-
ros), devido à falha do sistema informático que im-
pediu o pagamento atempado da mensalidade re-
ferente à frequência da Piscina Municipal da Granja, 
solicitado por José Pedro Cirne Saldanha Durão, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE € 2,00 
(DOIS EUROS) À UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL 
DA GRANJA, MARIA INÊS CIRNE SALDANHA DURÃO
EDOC/2016/41303
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 101, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a devolução da multa no valor de € 2,00 (dois eu-
ros), devido à falha do sistema informático que im-
pediu o pagamento atempado da mensalidade re-
ferente à frequência da Piscina Municipal da Granja, 
solicitado por Maria Inês Cirne Saldanha Durão, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), NO VALOR DE € 2.005,00 (DOIS MIL E 
CINCO EUROS), SOLICITADO POR FÁBIO MIGUEL 
FERREIRA DE ALMEIDA
EDOC/2016/32162
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 102, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamento municipal (Piscina Muni-
cipal Aurora Cunha), no valor de € 2.005,00 (dois 
mil e cinco euros), solicitado por Fábio Miguel Fer-
reira de Almeida, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL VILA D’ESTE), 
NO VALOR DE 2.325,00 (DOIS MIL TREZENTOS 
E VINTE E CINCO EUROS), SOLICITADO PELOS 
UTENTES DA APPDA NORTE
EDOC/2016/40076
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 103, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamento municipal (Piscina Muni-
cipal Vila d’Este), no valor de € 2.325,00 (dois mil 
trezentos e vinte e cinco euros), solicitado pelos 
utentes da APPDA Norte, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL VILA D’ESTE), 
NO VALOR DE 2.756,25 (DOIS MIL SETECENTOS E 
CINQUENTA E SEIS EUROS E VINTE E CINCO CÊN-
TIMOS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CONSE-
LHO DE SÉNIORES DOS PROPRIETÁRIOS DA UR-
BANIZAÇÃO VILA D’ESTE
EDOC/2016/41001
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 104, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamento municipal (Piscina Muni-
cipal Vila d’Este), no valor de € 2.756,25 (dois mil 
setecentos e cinquenta e seis euros e vinte e cin-
co cêntimos), solicitado pela Associação Conselho 
de Séniores dos Proprietários da Urbanização Vila 
d’Este, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 190,90 (CENTO E NOVEN-
TA EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE NOSSA SE-
NHORA DA SAÚDE”, NOS DIAS 12 A 17 DE AGOSTO 
DE 2016, SOLICITADO PELA CONFRARIA NOSSA 
SENHORA DA SAÚDE
EDOC/2016/41598
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 105, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no va-
lor de € 190,90 (cento e noventa euros e noventa 
cêntimos) relativa à realização da “Festa em Honra 
de Nossa Senhora da Saúde”, nos dias 12 a 17 de 
agosto de 2016, solicitado pela Confraria Nossa Se-
nhora da Saúde, União de Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO, NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA CAMINHADA SOLIDÁRIA “FREE 
TRAIL / CAMINHADA SOLIDÁRIA DA LÍVIA”, NO DIA 
14 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E 
CRESTUMA
EDOC/2016/44393
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 106, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção 
de € 36,95 (trinta e seis euros e noventa e cinco 
cêntimos) relativa à realização da Caminhada Soli-
dária “Free Trail/ Caminhada Solidária da Lívia”, no 
dia 14 de agosto de 2016, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 858,89 (OITOCENTOS E 
CINQUENTA E OITO EUROS E OITENTA E NOVE 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “29ª 
FESTA DA BROA 2016”, NOS DIAS 26 DE AGOSTO 
A 04 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/42969
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 107, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor total de € 858,89 (oitocentos e 
cinquenta e oito euros e oitenta e nove cêntimos), 
ou seja, isenção de € 601,22 (seiscentos e um eu-
ros e vinte e dois cêntimos) relativa à realização da 
“29ª Festa da Broa 2016”, nos dias 26 de agosto a 
04 de setembro 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 € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO DESPORTIVO “CORRI-
DA WE RUN”, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, 
SOLICITADO PELA DESPORTAVE – EVENTOS DES-
PORTIVOS
EDOC/2016/45807
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 108, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor total de € 53,89 (cinquenta 
e três euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, 
isenção de € 37,72 (trinta e sete euros e setenta e 
sois cêntimos) relativa à realização do evento des-
portivo “Corrida WE RUN”, no dia 11 de setembro 
de 2016, solicitado pela Desportave – Eventos Des-
portivos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 161,90 (CENTO E SESSEN-
TA E UM EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DA NOSSA 
SENHORA DOS REMÉDIOS”, NOS DIAS 09, 10, 11 
E 12 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/41557
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 109, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor total de € 161,90 (cento e 
sessenta e um euros e noventa cêntimos), ou seja, 
isenção € 113,33 (cento e treze euros e trinta e 
três cêntimos) relativa à realização da “Festa em 
Honra da Nossa Senhora dos Remédios”, nos dias 
09, 10, 11 e 12 de setembro de 2016, solicitado 
pela União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 124,78 (CENTO E VINTE 
E QUATRO EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DAS “FESTAS ANIMA RIO 
CRESTUMA 2016”, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 
DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2016/45436
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: “À Câmara. 11.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 124,78 (cento e vinte e 
quatro euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, 
isenção de € 87,35 (oitenta e sete euros e trinta 
e cinco cêntimos) relativa à realização das “Festas 
Anima Rio Crestuma 2016”, nos dias 12, 13, 14, 15 

e 16 de agosto de 2016, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 161,90 (CENTO E SES-
SENTA E UM EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DA NAZARÉ”, NOS DIAS 19 A 22 
DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/43968
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 111, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 161,90 (cento e sessenta 
e um euros e noventa cêntimos), ou seja, isenção 
de € 113,33 (cento e treze euros e trinta e três 
cêntimos) relativa à realização da “Festa em Honra 
de Nossa Senhora da Nazaré”, nos dias 19 a 22 de 
agosto de 2016, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO, NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E 
DOIS EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DE UM “LEILÃO DA COMIS-
SÃO DE FESTAS DO SR. DO CALVÁRIO”, NO DIA 06 
DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/44143
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 112, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção 
de € 36,95 (trinta e seis euros e noventa e cin-
co cêntimos) relativa à realização de um “Leilão da 
Comissão de Festas do Sr. do Calvário”, no dia 06 
de agosto de 2016, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 112,78 (CENTO E DOZE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “LEILÕES PARA ANGARIAÇÃO DE 
FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO 
JOÃO DO CURRO - PEDROSO”, NOS DIAS 07 DE 
AGOSTO, 04 DE SETEMBRO, 02 DE OUTUBRO, 06 
DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2016, SO-
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LICITADO POR RUI MANUEL OLIVEIRA NEVES
EDOC/2016/43511
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 113, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor total de € 112,78 (cento e doze 
euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção 
de € 78,95 (setenta e oito euros e noventa e cin-
co cêntimos) relativa à realização de “Leilões para 
Angariação de Fundos para a realização da Festa 
de São João do Curro - Pedroso”, nos dias 07 de 
agosto, 04 de setembro, 02 de outubro, 06 de no-
vembro e 04 de dezembro de 2016, solicitado por 
Rui Manuel Oliveira Neves, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO 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 DO “FESTIVAL DO GRUPO FOLCLÓRI-
CO SANTO ANDRÉ DE LEVER”, NOS DIAS 13 E 14 
DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2016/42106
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 114, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 67,78 (sessenta e sete eu-
ros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 47,45 (quarenta e sete euros e quarenta e cinco 
cêntimos) relativa à realização do “Festival do Gru-
po Folclórico Santo André de Lever”, nos dias 13 e 
14 de agosto de 2016, solicitado pela União de Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO “11º FESTIVAL DE FOLCLORE 
DA MADALENA”, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016, 
SOLICITADO PELA JUNTA DA FREGUESIA DA MA-
DALENA
EDOC/2016/42251
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 115, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 

emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 52,78 (cinquenta e dois eu-
ros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 36,95 (trinta e seis euros e noventa e cinco cên-
timos) relativa à realização do “11º Festival de Fol-
clore da Madalena”, no dia 06 de agosto de 2016, 
solicitado pela Junta da Freguesia da Madalena, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 217,90 (DUZENTOS E DE-
ZASSETE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DO BOM 
JESUS DO PALHEIRINHO”, NOS DIAS 02, 03, 04, 
05, 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO 
PELA JUNTA DA FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/42599
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 116, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 217,90 (duzentos e de-
zassete euros e noventa cêntimos), ou seja, isen-
ção de € 152,53 (cento e cinquenta e dois euros e 
cinquenta e três cêntimos) relativa à realização da 
“Festa em Honra do Bom Jesus do Palheirinho”, nos 
dias 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2016, 
solicitado pela Junta da Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO, NO VALOR DE € 246,39 (DUZENTOS E 
QUARENTA E SEIS EUROS E TRINTA E NOVE CÊN-
TIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA DA 
FRANCESINHA”, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO 
DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DA FREGUESIA 
DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/42602
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 117, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 246,39 (duzentos e quaren-
ta e seis euros e trinta e nove cêntimos), ou seja, 
isenção de € 172,47 (cento e setenta e dois euros 
e quarenta e sete cêntimos) relativa à realização 
da “Festa da Francesinha”, nos dias 13, 14 e 15 de 
agosto de 2016, solicitado pela Junta da Freguesia 
de São Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 109,78 (CENTO E NOVE 
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EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DO SENHOR 
DOS AFLITOS”, NOS DIAS 21 A 25 DE SETEMBRO 
DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DE S. PEDRO DE AVINTES
EDOC/2016/46148
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 118, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isen-
tando em 70% do valor total de € 109,78 (cento 
e nove euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, 
isenção de € 76,85 (setenta e seis euros e oitenta e 
cinco cêntimos) relativa à realização da “Festa em 
Honra do Senhor dos Aflitos”, nos dias 21 a 25 de 
setembro de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial de S. Pedro de Avintes, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO 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 DA “FESTA EM HONRA DA NOSSA 
SRA. DA PILAR”, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE 
AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2016/44614
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 119, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 96,78 (noventa e seis eu-
ros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 67,75 (sessenta e sete euros e setenta e cinco 
cêntimos) relativa à realização da “Festa em Honra 
da Nossa Sra. do Pilar”, nos dias 12, 13, 14 e 15 de 
agosto de 2016, solicitado pela União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO, NO VALOR DE € 81,78 (OITENTA E UM EUROS 
E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À REALI-
ZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA 
DO PILAR”, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 
2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/45341
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 120, apenas 
no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 81,78 (oitenta e um euros 
e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção de € 
57,25 (cinquenta e sete euros e vinte e cinco cên-
timos) relativa à realização da “Festa em Honra de 
Nossa Senhora do Pilar”, nos dias 20, 21 e 22 de 
agosto 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 € 109,78 (CENTO E NOVE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “CONTOS MEDIEVAIS”, 
NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO EXPANDE-
CONQUISTAS
EDOC/2016/42310
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 121, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isen-
tando em 70% do valor total de € 109,78 (cento 
e nove euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, 
isenção de € 76,85 (setenta e seis euros e oitenta 
e cinco cêntimos) relativa à realização do evento 
“Contos Medievais”, nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de 
setembro de 2016, solicitado pela Associação Ex-
pandeconquistas, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 175,90 (CENTO E SETENTA 
E CINCO EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO “DAS FESTAS EM HONRA DE S. 
LOURENÇO”, ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO 
DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/42258
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 122, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 175,90 (cento e setenta e 
cinco euros e noventa cêntimos), ou seja, isenção 
de € 123,13 (cento e vinte e três euros e treze cên-
timos) relativa à realização das “Festas em Honra 
de S. Lourenço”, entre os dias 26 a 29 de agosto de 
2016, solicitado pela Junta de Freguesia de Vilar de 
Andorinho, 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 € 175,90 (CENTO E SETENTA 
E CINCO EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO “DA FESTA EM HONRA DE SANTA 
EULÁLIA”, NOS DIAS 19, 20 21, 22 E 23 DE AGOS-
TO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGRE-
JA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/44817
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 123, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor total de € 175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), ou seja, 
isenção de € 123,13 (cento e vinte e três euros e 
treze cêntimos) relativa à realização da Festa em 
Honra de Santa Eulália”, nos dias 19, 20 21, 22 e 
23 de agosto de 2016, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO “DO FESTIVAL DO IMIGRANTE”, NO 
DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/44616
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 124, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção 
de € 36,95 (trinta e seis euros e noventa e cinco 
cêntimos) relativa à realização do “ Festival do Imi-
grante”, no dia 14 de agosto de 2016, solicitado 
pela União de Freguesias 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 € 175,90 (CENTO E SETENTA 
E CINCO EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO “FESTA EM HONRA DE S. BARTOLO-
MEU DOS CARVALHOS”, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 
E 29 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁ-
BRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE 
S. PEDRO PEDROSO
EDOC/2016/40843
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 125, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor total de € 175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), ou seja, 
isenção de € 123,13 (cento e vinte e três euros e 
treze cêntimos) relativa à realização da “Festa em 
Honra de S. Bartolomeu dos Carvalhos”, nos dias 
25, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2016, solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. 
Pedro Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 128,67 (CENTO E VINTE 
E OITO EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO “FESTA DO SENHOR  DO 
CALVÁRIO EM CANELAS”, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/45241
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 126, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 128,67 (cento e vinte e oito 
euros e sessenta e sete cêntimos), ou seja, isenção 
de € 90,07 (noventa euros e sete cêntimos) rela-
tiva à realização da “Festa do Senhor do Calvário 
em Canelas”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO “AÇÃO PROMOCIONAL DA 29ª FESTA 
DA BROA 2016”, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
EDOC/2016/43960
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 127, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), ou seja, isenção de € 
18,82 (dezoito euros e oitenta e dois cêntimos) re-
lativa à realização “Ação Promocional da 29ª Fes-
ta da Broa 2016”, no dia 20 de agosto de 2016, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
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DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 133,90 (CENTO E TRINTA 
E TRÊS EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DAS “FESTAS EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DOS ANJOS E STO. ISIDORO”, NOS DIAS 
3 E 4 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES E VALA-
DARES
EDOC/2016/42632
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 128, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 133,90 (cento e trinta e 
três euros e noventa cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 93,73 (noventa e três euros e setenta e três cên-
timos) relativa à realização das “Festas em Honra 
de Nossa Senhora dos Anjos e Sto. Isidoro”, nos 
dias 3 e 4 de setembro de 2016, solicitado pela 
Junta de Freguesia 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 € 33,89 (TRINTA E TRÊS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DAS “PROCISSÕES DAS VELAS”, NO 
DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 E “PROCISSÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO”, NO DIA 28 DE AGOS-
TO DE 2016”, SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE 
SANTO ANDRÉ DE LEVER
EDOC/2016/46922
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 129, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor total de € 33,89 (trinta e três 
euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, isen-
ção de € 23,72 (vinte e três euros e setenta e dois 
cêntimos) relativa à realização das “Procissões das 
Velas”, no dia 22 de agosto de 2016 e “Procissão 
do Santíssimo Sacramento”, no dia 28 de agosto de 
2016”, solicitado pela Paróquia de Santo André de 
Lever, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 228,67 (DUZENTOS E VIN-
TE E OITO EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DAS “FESTAS DE NOS-
SA SENHORA DA GRAÇA”, NOS DIAS 9 A 13 DE 
SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE

EDOC/2016/45041
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 130, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 228,67 (duzentos e vinte 
e oito euros e sessenta e sete cêntimos), ou seja, 
isenção de € 160,07 (cento e sessenta euros e sete 
cêntimos) relativa à realização das “Festas de Nos-
sa Senhora da Graça”, nos dias 9 a 13 de setem-
bro de 2016, solicitado pela União de Freguesias de 
Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 85,39 (OITENTA E CINCO 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DA SARDINHA”, NO DIA 
27 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/44888
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 131, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de 85,39 (oitenta e cinco eu-
ros e trinta e nove cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 59,77 (cinquenta e nove euros e setenta e sete 
cêntimos) relativa à realização da “Festa da Sardi-
nha”, no dia 27 de agosto de 2016, solicitado pela 
Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 128,67 (CENTO E VINTE E 
OITO EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DO 
SENHOR DOS AFLITOS E SANTA BÁRBARA”, NOS 
DIAS 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/45004
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 132, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 128,67 (cento e vinte e 
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oito euros e sessenta e sete cêntimos), ou seja, 
isenção de € 90,07 (noventa euros e sete cêntimos) 
relativa à realização da “Festa em Honra do Senhor 
dos Aflitos e Santa Bárbara”, nos dias 09 a 13 de 
setembro de 2016, solicitado pela União de Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO, NO VALOR DE € 116,89 (CENTO E DEZASSEIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “SERZEDO D’AGOSTO”, 
NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2016, SOLICI-
TADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E 
PEROSINHO
EDOC/2016/47273
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 133, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 116,89 (cento e dezasseis 
euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, isenção 
de € 81,82 (oitenta e um euros e oitenta e dois 
cêntimos) relativa à realização do evento “Serze-
do d’Agosto”, nos dias 24 a 27 de agosto de 2016, 
solicitado pela União de Freguesias de Serzedo e 
Perosinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “II GRANDE PRÉMIO / 
CAMINHADA DE ATLETISMO”, NO DIA 30 DE OUTU-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/47279
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 134, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 53,89 (cinquenta e três 
euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, isenção 
de € 37,72 (trinta e sete euros e setenta e dois 
cêntimos) relativa à realização do evento “II Gran-
de Prémio /Caminhada de Atletismo”, no dia 30 de 
outubro de 2016, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Vilar de Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO, NO VALOR DE € 148,39 (CENTO E QUARENTA 

E OITO EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “ARRAIAL MINHO-
TO”, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2016, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE 
LABORIM
EDOC/2016/47456
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 135, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
31.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
70% do valor total de € 148,39 (cento e quarenta 
e oito euros e trinta e nove cêntimos) €, ou seja, 
isenção de € 103,87 (cento e três euros e oiten-
ta e sete cêntimos) relativa à realização do evento 
“Arraial Minhoto”, nos dias 17 e 18 de setembro de 
2016, solicitado pela Associação Recreativa de La-
borim, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
NO VALOR DE € 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHEN-
TOS EUROS), SOLICITADO PELA UNIÃO DE TRANS-
PORTE DOS CARVALHOS, LDA - PROCESSO 671/16 
– PC, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E 
SEIXEZELO
EDOC/2016/46338
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 136, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pela ins-
talação e funcionamento do posto de abastecimen-
to de combustíveis, no valor de € 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros), solicitado pela União de 
Transporte dos Carvalhos, Lda - Processo 671/16 – 
PC, União das Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DA PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO 
VALOR DE 2.500,00€ (DOIS MIL E QUINHENTOS 
EUROS), SOLICITADO PELA UNIÃO TRANSPORTES 
DOS CARVALHOS, LDA - PROCESSO 670/16 – PC, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXE-
ZELO
EDOC/2016/46352
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 137, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pela ins-
talação e funcionamento do posto de abastecimen-
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to de combustíveis, no valor de € 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros), solicitado pela União de 
Transporte dos Carvalhos, Lda - Processo 670/16 – 
PC, União das Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
NO VALOR DE € 5.000,00 (CINCO MIL EUROS), 
SOLICITADO PELA GASPE – COMBUSTÍVEIS, LDA - 
PROCESSO 668/16 – PC, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/43974
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 138, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por GASPE – Combustí-
veis, Lda - Processo 668/16 – PC, União das Fre-
guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, relativa à 
liquidação de taxa devida pela instalação e funcio-
namento de posto de abastecimento de combustí-
veis e manter o despacho do Sr. Vice-Presidente de 
01 de março de 2016 que determinou a notificação 
da requerente da liquidação da referida taxa, no 
montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2016, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS E ALMOÇOS NO PARQUE BIOLÓGI-
CO NO VALOR DE € 600,00 (SEISCENTOS EUROS), 
SOLICITADO PELA JUNTA DA FREGUESIA DA MA-
DALENA
EDOC/2016/45157
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 139, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.08.2016”
O presente ponto foi retirado da ordem de traba-
lhos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓGICO NO VALOR 
DE € 46,50 (QUARENTA E SEIS EUROS E CINQUEN-
TA CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/40662
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 140, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento referente a entradas no 
Parque Biológico no valor de € 46,50 (quarenta e 
seis euros e cinquenta cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓGICO NO VALOR 

DE € 15,00 (QUINZE EUROS), SOLICITADO PELA 
INSTITUIÇÃO OBRA ABC
EDOC/2016/39206
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. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento referente a entradas no 
Parque Biológico no valor de € 15,00 (quinze eu-
ros), solicitado pela Instituição Obra ABC, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓGICO NO VALOR 
DE € 90,00 (NOVENTA EUROS), SOLICITADO PELA 
OPE – ORGANIZAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DOS 
ECOCLUBES
EDOC/2016/42624
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 142, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento referente a entradas no 
Parque Biológico no valor de € 90,00 (noventa eu-
ros), solicitado pela OPE – Organização para a Pro-
moção dos Ecoclubes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓGICO NO VALOR 
DE € 6,50 (SEIS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O PLANE-
AMENTO DA FAMÍLIA – DELEGAÇÃO DO NORTE - 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO A VÍTI-
MAS DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS
EDOC/2016/43156
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 143, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento referente a entradas 
no Parque Biológico no valor de € 6,50 (seis euros 
e cinquenta cêntimos), solicitado pela Associação 
para o Planeamento da Família – Delegação do Nor-
te - Centro de Acolhimento e Proteção a Vítimas de 
Tráfico de Seres Humanos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ESTADIA E PEQUENO ALMOÇO NA HOSPEDARIA 
DO PARQUE BIOLÓGICO NO VALOR DE €364,80 
(TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO EUROS E OI-
TENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/45881
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 144, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento referente a estadia e pe-
queno-almoço na hospedaria do Parque Biológico 
no valor de € 364,80 (trezentos e sessenta e quatro 
euros e oitenta cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFEREN-
TE A ESTADIA DE 30 JOVENS NA HOSPEDARIA DO 
PARQUE BIOLÓGICO NO VALOR DE € 3.150,00 
(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA EUROS), SOLI-
CITADO PELA ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2016/46819
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 145, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento referente a estadia de 30 
jovens na hospedaria do Parque Biológico no valor 
de € 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta euros), 
solicitado pela Academia de Música de Vilar do Pa-
raíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO PAR-
QUE BIOLÓGICO DE GAIA, NO VALOR DE € 492,00 
(QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS), SO-
LICITADO PELO PROFESSOR VITOR VASCONCELOS 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 
DO PORTO
EDOC/2016/43151
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 146, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pela utili-
zação do auditório do Parque Biológico de Gaia, no 
valor de € 492,00 (quatrocentos e noventa e dois 
euros), solicitado pelo Professor Vitor Vasconcelos 
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
nos termos informados.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR MANUEL 
MEIRA & FILHOS, LDA – PROC.º 31/16 - RI, FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/43645
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 147, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pedi-

do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Manuel Meira & Filhos, Lda – Proc.º 
31/16 - RI, freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR PAULO MA-
NUEL DE SOUSA OLIVEIRA – PROC.º 5459/15 - RI, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXE-
ZELO
EDOC/2016/43545
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 148, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal do 
pedido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por Paulo Manuel de Sousa Olivei-
ra – Proc.º 5459/15 - RI, União das Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELE-
CIMENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR F. FER-
REIRA – FÁBRICA DE CORTANTES, LDA – PROC.º 
5560/15 - RI, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/43648
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 149, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento in-
dustrial, solicitado por F. FERREIRA – FÁBRICA DE 
CORTANTES, LDA – Proc.º 5560/15 - RI, freguesia 
de Canidelo, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR ANTÓNIO 
OLIVEIRA ZENHA – PROC.º 5440/15 - RI, FREGUE-
SIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/43646
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 150, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal do 
pedido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por António Oliveira Zenha – Proc.º 
5440/15 - RI, freguesia de São Félix da Marinha, 
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nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
Saiu da reunião o Senhor Vereador Arq. José Valen-
tim Pinto Miranda.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SOLICITADO 
POR OPORTO BOEIRA GARDEN HOTEL, LDA – PRO-
CESSO 2313/16 – CERT, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/46343
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 151, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão solicitada por OPORTO BO-
EIRA GARDEN HOTEL, LDA – Processo 2313/16 – 
CERT, União das Freguesias de Mafamude e Vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor Vereador Arq. José Va-
lentim Pinto Miranda.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) SOLICITADO 
POR MARIA IRENE GUEDES DE OLIVEIRA – PROC.º 
1827/16 – LEG, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PE-
DROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/42935
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 152, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa em 50% de pagamento de Taxa Muni-
cipal de Urbanização (TMU) do valor global de € 
511,26 (quinhentos e onze e vinte e seis cêntimos), 
ou seja dispensa do pagamento de €255,63 (du-
zentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e três 
cêntimos), solicitado por Maria Irene Guedes de Oli-
veira – Proc.º 1827/16 – LEG, União das Freguesias 
de Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE 
€ 2.868,89 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E 
OITO EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS), SO-
LICITADO POR MARIA ADELAIDE PEREIRA PINTO – 
PROC.º 4805/15 – PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/46058
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 153, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de Taxa Municipal 
de Urbanização (TMU) no valor de € 2.868,89 (dois 
mil oitocentos e sessenta e oito euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado por Maria Adelaide Pe-
reira Pinto – Proc.º 4805/15 – PL, União das Fre-

guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE 
€ 489,34 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE EU-
ROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
POR ILÍDIO DOS SANTOS DIAS – PROCº 3120/13 – 
PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA 
EDOC/2016/44747
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 154, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de Taxa Municipal 
de Urbanização (TMU) no valor de € 489,34 (qua-
trocentos e oitenta e nove euros e trinta e qua-
tro cêntimos), solicitado por Ilídio dos Santos Dias 
– Proc.º 3120/13 – PL, União das Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) ENTRE 25% E 
100% DO VALOR GLOBAL DE € 4.946,11 (QUATRO 
MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS EUROS E 
ONZE CÊNTIMOS),E DA TAXA DE EMISSÃO DO AL-
VARÁ NO VALOR DE € 1.509,50 (MIL QUINHENTOS 
E NOVE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLI-
CITADO POR MARIA LUISA FERREIRA DA SILVA – 
PROC.º 254/16 – PL, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/46346
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 155, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de 50% de pagamento de Taxa Muni-
cipal de Urbanização (TMU) do valor global de € 
4.946,11 (quatro mil novecentos e quarenta e seis 
euros e onze cêntimos), ou seja €2.473,06 (dois 
mil quatrocentos e setenta e três euros e seis cên-
timos) e ainda de 50% do pagamento da Taxa de 
Emissão do Alvará no valor global de € 1.509,50 
(mil quinhentos e nove euros e cinquenta cênti-
mos), ou seja, €754,75 (setecentos e cinquenta e 
quatro euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado 
por Maria Luisa Ferreira da Silva – Proc.º 254/16 – 
PL, freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA MU-
NICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR GLO-
BAL DE € 14.701,84 (CATORZE MIL E SETECENTOS 
E UM EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS) E 
DA TAXA A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
NO VALOR DE € 3.689,78 (TRÊS MIL SEISCENTOS 
E OITENTA E NOVE EUROS E SETENTA E OITO CÊN-
TIMOS), SOLICITADO POR ALCINO SOUSA DUARTE 
– PROC.º 691/15 – PL, FREGUESIA DA MADALENA
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EDOC/2016/46808
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 156, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: A Câmara para conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA MU-
NICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE € 
1.014,85 (MIL CATORZE EUROS E OITENTA E CIN-
CO CÊNTIMOS), E DA TAXA A TÍTULO DE LICENÇA 
DE CONSTRUÇÃO NO VALOR DE € 1.429,70 (MIL 
QUATROCENTOS E VINTE E NOVE EUROS E SETEN-
TA CÊNTIMOS), SOLICITADO POR JOSÉ FONSECA 
DE CARVALHO – PROC.º 4952/15 – PL, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DA MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/46803
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 157, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO INTE-
GRAL DA RUA DO MEXEDO SOLICITADO POR FILI-
PE MANUEL PINTO JOAQUIM – PROCESSO 4614/14 
– PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E SEI-
XEZELO
EDOC/2016/43644
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 158, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de repavimentação integral de arruamen-
to, solicitado por Filipe Manuel Pinto Joaquim – Pro-
cesso 4614/14 – PL, União das Freguesias de Pe-
droso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, NO MONTANTE DE € 358,20 (TREZEN-
TOS E CINQUENTA E OITO EUROS E VINTE CÊN-
TIMOS), SOLICITADO POR JARDIM HOTEL SANTA 
MARINHA, LDA – PROCESSO 2750/13 – PL – UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2016/47729
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 159, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
30.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento de taxa a título de licença 
de ocupação de espaço público, no montante de € 
358,20 (trezentos e cinquenta e oito euros e vinte 
cêntimos), solicitado por Jardim Hotel Santa Mari-
nha, Lda – Processo 2750/13 – PL – União das Fre-
guesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
nos termos informados.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPA-
ÇO PÚBLICO, SOLICITADO POR PERFECTION – IN-
VESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA – PROCESSO 
2654/16 – PL – FREGUESIA DE OLIVEIRA DE DOU-
RO
EDOC/2016/43485
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 160, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 50% de pagamento de Taxa a Títu-
lo de Licença de Ocupação de Espaço Público, do 
montante global de € 525,00 (quinhentos e vinte 
e cinco euros), ou seja, €262,50 (duzentos e ses-
senta e dois euros e cinquenta cêntimos), solicitado 
por Perfection – Investimentos Imobiliários, Lda – 
Processo 2654/16 – PL – Freguesia de Oliveira de 
Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 155,29 (CENTO 
E CINQUENTA E CINCO EUROS E VINTE E NOVE 
CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA CÂMARA MUNICI-
PAL DE SANTA MARIA DA FEIRA – PROCESSO Nº 
167/16 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/46541
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 161, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 155,29 (cento e cinquenta e cinco 
euros e vinte e nove cêntimos), solicitado pela Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira – Processo 
nº 167/16 – União de Freguesias de Mafamude e 
Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 208,52 (DUZEN-
TOS E OITO EUROS E CINQUENTA E DOIS CÊN-
TIMOS), SOLICITADO POR CEP – COOPERATIVA 
DE ENSINO POLITÉCNICO, C.R.I. – PROCESSO Nº 
74/16 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/46536
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 162, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 208,52 (duzentos e oito euros e cin-
quenta e dois cêntimos), solicitado por CEP – Coo-
perativa de Ensino Politécnico, C.R.I. – Processo nº 
74/16 – União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.
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PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO VALOR DE € 
449,10 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE EU-
ROS E DEZ CÊNTIMOS) SOLICITADO POR PEDRO 
MIGUEL QUEIRÓS MONTEIRO – PROC.º 3308/07 – 
PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/43979
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 163, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 80% do pagamento de taxa devida 
pela primeira prorrogação do prazo para execução 
das obras no valor global de € 449,10 (quatrocen-
tos e quarenta e nove euros e dez cêntimos), ou 
seja, €359,28 (trezentos e vinte e nove euros e 
vinte e oito cêntimos), solicitado por Pedro Miguel 
Queirós Monteiro – Proc.º 3308/07 – PL, União das 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afura-
da, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO VALOR DE € 
185,97 (CENTO E OITENTA E CINCO EUROS E NO-
VENTA E SETE CÊNTIMOS) SOLICITADO POR REC-
TIGAIA – SOC. REC. RETIFICADORA DE MOTORES, 
LDA – PROC.º 251/95 – PL, FREGUESIA DE CANE-
LAS
EDOC/2016/44894
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 164, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção do pagamento de taxa devida pela 
primeira prorrogação do prazo para execução das 
obras no valor de € 185,97 (cento e oitenta e cinco 
euros e noventa e sete cêntimos), ou seja, €148,78 
(cento e quarenta e oito euros e setenta e oito cên-
timos), solicitado por RECTIGAIA – Soc. Rec. Re-
tificadora de Motores, Lda – Proc.º 251/95 – PL, 
freguesia de Canelas, nos termos informados.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE LOTEA-
MENTO Nº 26/77 PROMOVIDA POR INICIATIVA DO 
MUNICÍPIO E A CONSEQUENTE EMISSÃO DO RES-
PETIVO ADITAMENTO AO ALVARÁ, PROCEDIMENTO 
QUE SE REVELA DE ELEVADO INTERESSE SOCIAL, 
JÁ QUE IRÁ CORRIGIR AS ÁREAS E DELIMITAÇÃO 
DOS LOTES DE ACORDO COM A REALIDADE LO-
CAL, POR DESANEXAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
DA ÁREA DE 11.869 M2, PARA SER INTEGRADO 
NOS LOTES 1 A 87 E DESTA FORMA REUNIR AS 
CONDIÇÕES QUE PERMITAM AO MUNÍCIPES LEGA-
LIZAR AS SUAS EDIFICAÇÕES – PROC.2350/15 - 
PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 

LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/43649
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 165, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de alteração da licença de loteamento 
nº 26/77 promovida por iniciativa do Município de 
Vila Nova de Gaia e a consequente emissão do res-
petivo aditamento ao alvará, procedimento que se 
revela de elevado interesse social, já que irá corri-
gir as áreas e delimitação dos lotes de acordo com 
a realidade local, por desanexação do domínio pú-
blico da área de 11.869 m2 para ser integrado nos 
lotes 1 a 87 e desta forma reunir as condições que 
permitam ao munícipes legalizar as suas edifica-
ções – Proc. 2350/15 - PL, União das Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA A 
TÍTULO DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES NO VALOR 
DE € 61,00 (SESSENTA E UM EUROS), SOLICITADO 
PELO CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR 
- PROCESSO 9/EL/16 – ELEV - UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2016/46396
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 166, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento da taxa a título de inspe-
ção de elevadores no valor de € 61,00 (sessenta e 
um euros), solicitado pelo Centro de Convívio da 
Serra do Pilar - Processo 9/EL/16 – ELEV - União 
das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA A 
TÍTULO DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES NO VALOR 
DE € 61,00 (SESSENTA E UM EUROS), SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL SENHOR DE 
VERA CRUZ DO CANDAL- PROCESSO 348/EL/10 – 
ELEV - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/46398
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 167, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de 70% do pagamento da taxa a título de 
inspeção de elevadores no valor global de € 61,00 
(sessenta e um euros), ou seja, €42,70 (quarenta 
e dois euros e setenta cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial Senhor de Vera Cruz 
do Candal - Processo 348/EL/10 – ELEV - União 
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das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – JU-
LHO 2016
EDOC/2016/44726
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 168, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.08.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 169, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 ho-
ras e 15 minutos, o Senhor Vice-Presidente decla-
rou encerrada a reunião, da qual se elaborou a pre-
sente 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 Vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio Azevedo)

B.2. ATA N.º 17
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
19 DE SETEMBRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 17 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto apresentou o ponto 
prévio que a seguir se transcreve:
“Vila Nova de Gaia, 19 de Setembro, de 2016
Novo Ano Escolar!
Uma palavra de estímulo para com todos os que 
trabalham na órbita da Educação.
No arranque do Novo Ano Escolar, quero exprimir o 
meu reconhecimento para com a Comunidade Edu-
cativa, sem dúvida, o pilar para que todos os acon-
tecimentos sejam dominados por um sentimento 
comum: a solidariedade.
Sendo certo que a capacidade de ser solidário é a 
razão de ser das nossas vidas, é importante e de-
cisivo que as crianças apreendam, nesta sua fase 
de crescimento, a riqueza deste sentimento, que, 
quando praticado, deixa não só os outros natural-
mente felizes, mas também nós próprios. 
Como é uso dizer-se, quem dá com naturalidade, 
fica de alma cheia.
Na medida em que consideramos os alunos de hoje 
os homens de amanhã, futuros intérpretes reais da 
vida do país (oxalá que seja sempre para o me-
lhor…), a nossa conduta para com os responsáveis 
da educação tem de ser necessariamente de incon-
dicional apoio ao seu trabalho, quer sejam profes-
sores, funcionários ou pais (Associações de Pais). É 
que o seu trabalho é demasiadamente importante 
para que nós o possamos (sequer) negligenciar.
Claro que este espírito exige total abertura para 
com os responsáveis, assim como um relaciona-
mento correto, na base da franqueza, lealdade e 
educação.
Estas três facetas, quando conjugadas, acabam por 
criar um bom ambiente de trabalho. E tudo se torna 
mais fácil. Mesmo quando, na aparência, as dificul-
dades parecem intransponíveis.
No âmbito da orientação inclusiva, as escolas regu-
lares são no meu entender: os meios mais capazes 
para combater as atitudes discriminatórias, criando 
comunidades abertas e solidárias, construindo as-
sim um Município inclusivo.
Assim sendo, o Município ao incorporar o princípio 
da universalidade ao programa educativo municipal 
“Gai@prende+”, alargando o conceito de escola a 
tempo inteiro às crianças com necessidades educa-
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tivas especiais, não é possível ficar indiferente, ao 
verificar uma preocupação numa educação para to-
dos, foi efetivamente uma mudança fundamental, o 
programa “Gai@prende+I”, de inclusão.
Na vida complexa de todos os dias, em que nos 
cruzamos com os mais diversos problemas, é sem-
pre nosso desejo resolvê-los a contento.
Felizmente, que alguns impedimentos foram ultra-
passados!
Vêm estas palavras a propósito das obras que a 
Escola EB 1 de Lagos que há muito reclama, obras 
essas de requalificação da própria escola.
Evidentemente que, lidar com o processo de perto, 
o assunto causa alguma emoção. Contudo, tais me-
lhoramentos não se ficam somente por esta Escola. 
São muitos os melhoramentos que acontecem em 
quase todo o Parque Escolar da responsabilidade 
do Município.
Ficar indiferente a esta “Nova Realidade” é não per-
ceber que as políticas de Educação, devem merecer 
de todos os agentes políticos, uma envolvência na 
construção de um projeto coletivo na defesa dos 
superiores interesses dos interessados, em parce-
ria com os professores e Associação de Pais, para 
bem dos nossos jovens, para um ensino com mais 
qualidade.
Desde a primeira hora que me preocupei com a for-
mação dos mais jovens. 
Independentemente do que foi feito… E apesar de 
ser uma obrigação do Município, manifesto o meu 
apreço pela prioridade na requalificação em falta do 
Parque Escolar.
Pela aposta, Sr. Presidente deixo o meu reconhe-
cimento e o meu entusiasmo ao proporcionar um 
ensino com mais qualidade, facilitando a tarefa dos 
profissionais da educação.
Fico de consciência tranquila!
Elísio Pinto
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José 
Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que em 29 de 
janeiro de 2016, os Vereadores do PSD tomaram 
conhecimento pela imprensa de que existe uma 
pretensão para construir um hotel e edifícios de 
habitação na Escarpa da Serra do Pilar. Que em 2 
de agosto de 2016 e igualmente pela imprensa, foi 
dado notícia que a pretensão foi chumbada pela Di-
reção Regional de Cultura do Norte dada a volume-
tria excessiva. Na mesma data e na mesma notícia, 
o Sr. Presidente da Câmara avançou que o Municí-
pio não iria tomar nenhuma diligência por não ser 
parte integrante do processo nesta fase. Pensa que 
a pretensão é composta por vários edifícios, por 
aquilo que se deslumbra das imagens publicadas 
na imprensa e o hotel circunscreve-se à reconstru-
ção de uma edificação que era uma antiga fábrica. 

Que dado que foi referido pelo Sr. Presidente da 
Câmara, em 2 de agosto de 2016, que a Câmara 
não era parte integrante do processo até essa data, 
gostaria de saber se deu entrada na Gaiurb algum 
processo de licenciamento para esta pretensão e, 
em caso afirmativo, se o mesmo, isto é, o hotel e os 
volumes contíguos, cumprem o atual PDM. 

PONTO PRÉVIO Nº 3
O Sr. Vereador Firmino Pereira apresentou o ponto 
prévio que a seguir se transcreve:
“DECLARAÇÃO POLITICA
SIM, ESTAMOS A UM ANO DE ELEIÇÕES AUTÁR-
QUICAS
Estamos a um ano de eleições autárquicas e será 
compreensível assistir a manifestações de candida-
turas à Câmara Municipal de Gaia com justificações 
de causas para projetos não concretizáveis e profe-
cias de novos e melhores ventos no futuro.
Respeito a opinião de pessoas que tentam fazer o 
melhor que sabem, mas, não compreendo que se 
tente denegrir a imagem do passado de mandatos 
autárquicos, com inverdades e falta de rigor.
As declarações do atual Presidente da Câmara de 
Gaia, Victor Rodrigues, sobre a área da Educação, 
publicadas no Jornal de Noticias do passado dia 16 
de Setembro, com um título sugestivo “Escolas Bá-
sicas num Estado Lastimável” é uma lamentável e 
pouco aceitável acção de propaganda que tentam 
branquear o que de muito positivo foi feito em Gaia 
nos mandatos presididos por Luís Filipe Menezes.
A área da política educativa em Gaia, foi inovadora 
e eficaz, servindo de exemplo para o País, basta 
recordar a generalização das Atividades de Enri-
quecimento Curriculares (AEC) e os livros escolares 
gratuitos no 1º Ciclo, onde Gaia foi pioneira.
Gaia, nos mandatos de Luís Filipe Menezes equipou 
muitas salas de aula do 1º Ciclo com quadros inte-
rativos e os alunos tiveram acesso à Escola Virtual.
Em 2013, Gaia tinha 443 salas equipadas com qua-
dros interativos. Nos últimos três anos da atual 
gestão passou para 484 salas equipadas, ou seja, 
somente mais 41 salas.
Sinto uma enorme indignação com a falta de ver-
dade na observação do passado nesta área do atual 
Presidente da Câmara Municipal. Aliás, como res-
ponsável do Pelouro da Educação durante uma dé-
cada, tenho consciência da obra inacabada, mas, 
vejo com um grande orgulho a forte modernização 
do Parque Escolar, a importante reabilitação do mo-
biliário das salas de aula, uma política de preços 
sociais nas refeições escolares do pré-primário e do 
1º Ciclo.
No início do ciclo político anterior começamos com 
meia dúzia de cantinas e acabamos com uma co-
bertura total deste serviço.
Não esqueço que colocamos dignidade na função 
dos professores das AEC, com vencimentos de 
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acordo com as suas valências e reforçando o seu 
papel na escola.
Percebo, que vamos entrar num período, onde vale 
de tudo um pouco, onde as versões do passado, 
do momento atual e futuro terão necessariamente 
versões de acordo com teorias de denegrir anterio-
res autarcas e mitigar frustrações politicas que pre-
tendem esconder um cinzentismo da atual gestão 
municipal.
A obra de 1998 a 2013 foi julgada por quem tinha 
de o fazer, os eleitores de Gaia, e neste ciclo político 
sucederam-se três reforçadas maiorias absolutas 
dos gaienses.
O meu testemunho presente sobre o passado foi 
compreendido por milhares de gaienses e não vou 
perder tempo, para influenciar a uma mudança de 
opinião o atual Presidente da Câmara Municipal.
Depois de ler as suas declarações ao Jornal de No-
tícias sobre o passado da Educação em Gaia, onde 
o envolvimento de toda a comunidade educativa foi 
excecional e este é o melhor testemunho da obra 
feita, fico com o sentimento que qualquer esclare-
cimento para corrigir inverdades e apreciações de-
preciativas deploráveis, fariam de quem tentasse 
um D. Quixote a lutar contra moinhos alegremente 
insensíveis e demasiado frios.
Um Passado com orgulho na Educação em Gaia que 
não sei se será a mesma avaliação que teremos de 
fazer do atual mandato, apesar da muita propagan-
da que tem sido feita.
Obra finalizada não existe em Gaia e nem em ne-
nhum lado. Que tiver essa pretensão é usar um 
egoísmo e um pretensiosismo desproporcionado 
com a realidade.
Porquê atirar pedras a outros, quando o atual Pre-
sidente responsável do Pelouro da Educação, Victor 
Rodrigues, vê com dificuldade implementar alguns 
dos seus projetos para esta área.
Apesar dos muitos milhares de euros gastos no 
GaiaAprende+, este projeto está muito aquém das 
suas expectativas. No final do ano lectivo de 2016 
só 20% dos alunos do 1º ciclo frequentavam este 
projeto.
O Presidente anunciou um Projeto Educativo para 
Gaia, onde é que ele está a um ano do final do 
mandato? Suporte para este Projeto Educativo, era 
Revisão da Carta Educativa, cujo trabalho foi de-
liberado em reunião de Câmara Municipal de 4 de 
Maio de 2015, por 24 mil euros à Fundação Manuel 
Leão e estaria concluído seis meses depois. Já pas-
sou um ano e meio e não se vislumbra a concreti-
zação deste trabalho.
Através da imprensa e muito bem divulgado, o 
Presidente da Câmara garantiu em 23 de Maio de 
2014, que as escolas de Gaia ficavam sem amian-
to durante o próximo ano lectivo. Concretizou este 
objetivo? Todos sabemos que não.
Para quê diabolizar os Centros Escolares constru-

ídos. Aliás, o de Avintes, terminado na atual ges-
tão municipal. A CDU em Gaia na altura criticou 
o encerramento de escolas pequenas de Avintes, 
com a entrada em funcionamento do Centro Esco-
lar Fernando Guedes. Recordo as corretas palavras 
como resposta do atual Presidente da Câmara, “Os 
alunos vão para uma escola nova, é uma crítica que 
não faz sentido”.
Todos percebemos as razões de olhar para o passa-
do para esconder falta de objetivos da atual gestão. 
Este tipo de estratégia faz parte do Manual do Poli-
tico Incumpridor.
Tenhamos paciência, porque viveremos com inten-
sidade este confronto político, até porque as elei-
ções autárquicas estão próximas.
Já agora, quantos alunos aprenderam mandarim?
Em 20 de Junho de 2014, o Presidente da Câmara, 
anunciou no arranque da Semana Cultural da China 
em Gaia, que a Câmara Municipal iria arrancar com 
o projeto do ensino da língua de mandarim nas es-
colas do 1º Ciclo.
Nunca mais se ouviu falar em tal projeto, e se ca-
lhar ainda bem, porque senão os alunos de manda-
rim ao lerem as declarações do Presidente da Câ-
mara, Victor Rodrigues sobre o passado na política 
educativa, diriam “Shuõ huâng de rén”.
Vila Nova de Gaia, 19 de Setembro de 2016
O Vereador
Firmino Pereira”
O Sr. Vice-Presidente disse sentir que o PSD está 
dividido, porque o Sr. Vereador Dr. Elisio Pinto elo-
gia o executivo na área das escolas, ou seja, numa 
reunião existem dois vereadores do mesmo partido 
com opiniões distintas. 
Relativamente ao hotel da Escarpa da Serra do Pi-
lar, disse ser verdade que entrou na Direção Muni-
cipal de Urbanismo um PIP que foi chumbado pela 
Direção Regional de Cultura do Norte. Que ainda 
não entrou a segunda versão, isto é, um proje-
to adaptado àquelas que foram as imposições da 
Direção Regional de Cultura do Norte. Que a Câ-
mara Municipal está a trabalhar em parceria com 
o promotor e com a Direção Regional de Cultural 
do Norte para cativar e trazer para Gaia um hotel 
para aquela zona, cumprindo sempre o PDM. Que 
os técnicos e políticos que estão no atual executivo 
municipal sabem que o PDM é para cumprir, pelo 
que o Sr. Vereador pode estar descansado porque 
o plano será cumprido e serão encontradas formas 
de ser construído no local, um hotel ou um espaço 
ligado ao turismo, que durante 16 anos o executivo 
anterior não fez. Disse que, neste momento, o atu-
al executivo está a reabilitar a Escarpa e tem um 
projeto com financiamento de cerca de 3 milhões e 
meio de euros, que está em concurso. 
Relativamente às escolas e às “inverdades”, disse 
que se está a um ano das eleições, mas que o Sr. 
Vereador Firmino Pereira confunde as coisas. Que 
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em primeiro lugar, está a comparar quatro manda-
tos de 16 anos contra um mandato ainda só com 
3 anos decorridos, o que é uma diferença enorme. 
Que o anterior executivo, em 16 anos, fez dois cen-
tros escolares, o atual e em 3 anos, fez um centro 
escolar e pagou outro. Que o anterior executivo, 
em 16 anos, colocou nas escolas 400 quadros in-
terativos, o atual executivo, em 3 anos, colocou 40 
quadros. Disse que em 16 anos, o anterior execu-
tivo não conseguiu tirar o amianto das escolas e 
estão a exigir que o o atual executivo o faça, ago-
ra, em 3 anos, contudo, já foi retirado o amianto 
em quatro escolas. Referiu estar elencado no PDCT 
– Plano de Desenvolvimento de Coesão Territorial, 
da Área Metropolitana do Porto, mais 8 escolas e 
depois está-se a falar de propaganda? Que propa-
ganda foi o que o anterior executivo fez, quando 
apresentou a reabilitação e construção de escolas, 
nomeadamente, a Escola de Valadares, a Escola 
Sophia de Mello Breyner e a Escola de Costa Matos, 
sem qualquer projeto e financiamento. Que o atual 
executivo, em 3 anos, fez os projetos, preparou o 
procedimento e arranjou financiamento. Que, afi-
nal, não é o atual executivo que vende propaganda.
Relativamente ao Projeto Educativo e Carta Educa-
tiva, disse que o atual executivo teve de começar 
do zero, porque durante 16 anos o anterior exe-
cutivo não foi capaz de o fazer. Que foi entregue 
a uma entidade credível e está, neste momento, a 
ser concluído e brevemente será presente em reu-
nião de Câmara. Que o Sr. Vereador Firmino Perei-
ra sabe que o atual executivo esteve quase meio 
mandato preocupado com a situação financeira e 
dedicado quase a 100% às questões das finanças 
e ao saneamento financeiro. Que dizer que o atual 
executivo está a falhar ou que não está a cumprir, 
não é correto. 
Relativamente às escolas, o Sr. Vereador Dr. Elísio 
Pinto fez uma afirmação que é sentimento geral em 
Vila Nova de Gaia relativamente à reabilitação da 
Escola de Lagos e outras, porque o anterior execu-
tivo limitou-se a construir dois centros escolares, 
um que foi pago e outro cuja dívida transitou para 
o atual executivo e construíram os centros esco-
lares porque havia 85% de financiamento a fundo 
perdido. Que o parque escolar de 120 escolas esta-
va debilitado e sem condições e o atual executivo, 
numa política a 100% do orçamento municipal, re-
abilitou 44 escolas, gastando cerca de 4 milhões de 
euros. Disse que o Sr. Vereador Firmino Pereira não 
pode comparar 16 anos de mandato com 3 anos. 
Que o atual executivo desenvolveu uma política 
de proximidade com as escolas, as quais estavam 
debilitadas e sem condições para as crianças. Que 
ainda há muito a ser feito e é um compromisso do 
atual executivo. Disse que o quadro de apoio pre-
visto para 2014/2020 ainda não abriu, pelo que, 
não podem acusar ou atirar responsabilidades à 

Câmara Municipal. Relativamente ao “cinzentismo”, 
disse que quando a Câmara Municipal tiver um qua-
dro de apoio para poder implementar o seu plano 
estratégico de desenvolvimento urbano que veio à 
Câmara e que o PSD pouco ou nada acrescentou, 
no valor de 200 milhões de euros, a Câmara Mu-
nicipal demonstrará a sua ambição. Que ambição 
é olhar para o território por igual; ambição é fa-
zer a obra da Escarpa da Serra do Pilar; ambição 
é começar a Avenida da República até ao Mar, que 
foi páginas de jornal a dizer que era uma obra do 
anterior executivo, contudo, é esta Câmara que vai 
iniciar a obra; ambição é acabar com os pórticos da 
A29 que prejudica os Gaienses do sul, criando uma 
alternativa. Disse que este executivo tem ambição 
e são “cinzentos” porque têm de pagar as dívidas 
que os outros deixaram. Agradeceu ao Sr. Vereador 
Dr. Elísio Pinto as suas palavras e vê nelas aquilo 
que a maior parte dos Gaienses veem, que é um 
executivo dedicado com ambição equilibrada. Que 
o executivo tem ambição e “cinzentos” é fruto das 
circunstâncias, porque quando tiverem a possibili-
dade de aceder ao quadro comunitário de apoio, o 
Sr. Vereador Firmino Pereira vai ver qual a ambição 
do atual executivo. Que a Câmara Municipal tem 
respeito pela memória do passado e reconhecem 
aquilo que foi bem feito e deram continuidade, no-
meadamente, a gratuitidade dos livros escolares do 
ensino básico, implementado pelo executivo ante-
rior com o apoio do PS e o atual executivo deu con-
tinuidade a essa iniciativa. Que respeitam o passa-
do, mantêm o que foi positivo e devem melhorar 
aquilo que foi deixado mal. 
O Sr. Vereador Firmino Pereira relativamente ao 
empreendimento do Sr. Mário Ferreira, perguntou 
quais foram as imposições da Direção Regional de 
Cultura do Norte, que levaram a chumbar a propos-
ta inicial. Que quando pergunta se aquela preten-
são cumpre o PDM, não o fez de forma consistente, 
mas por aquilo que são as foto-legendas que vê nos 
jornais. Se é certo que o hotel vai ser construído 
numa edificação de uma recuperação de uma antiga 
fábrica, ao lado existem construções de volumetria 
com peso significativo que gostava de saber se em 
termos de edificabilidade essas construções e não o 
hotel, cumprem o PDM. Que faz parte do confronto 
político, mas referir e passou a citar que " os Se-
nhores não fizeram nada pela Escarpa da Serra do 
Pilar e nós sim, vamos implantar no local um hotel”, 
recorda que, por acaso, durante mandatos anterio-
res, alguns agentes políticos do PS eram contra a 
proliferação de hotéis em Vila Nova de Gaia, porque 
não traziam grande desenvolvimento e que o PSD 
contrariava sempre por dizer que era muito impor-
tante. Que dizer que o PSD nada fez pela Escarpa 
da Serra do Pilar é renegar aquilo que foi feito com 
muito custo, sacrifício e boa vontade dos morado-
res, que foi a demolição quase total das casas clan-
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destinas (cerca de 80) que estavam na Escarpa e 
que davam uma imagem negativa a Gaia. Pergun-
tou se essas casas estivessem ainda no local, será 
que o empreendedor teria vontade de construir o 
hotel? Que como a Escarpa está limpa e o atual 
executivo vai dar continuidade àquilo que foi o tra-
balho do anterior, que é a reconstrução e a fixação 
da parte granítica da mesma, possivelmente hoje 
a Escarpa não seria atrativa. Que só autarcas com 
muita coragem e com a colaboração dos moradores 
que viram parte do seu património prejudicado, foi 
possível fazer a operação de limpeza da Escarpa 
da Serra do Pilar e torna-la no local atrativo que é 
hoje. Que entende que todos devem ser rigorosos 
e quando o Sr. Presidente refere e passou a citar 
“Nós trouxemos à Câmara o plano estratégico para 
Gaia e os Senhores não deram nenhum contribu-
to”, lembrou ao Sr. Vice-Presidente que leia a ata 
da Câmara onde o PSD apresentou mais de 30 su-
gestões para incluir no PEDU. Que atualmente não 
conhece o PEDU que existe em Gaia, mas aquilo 
que na altura foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara 
foi de que achava algumas propostas, do ponto de 
vista de viabilidade, muito interessantes e esse foi 
o contributo do PSD.
Relativamente à educação, disse que o trabalho 
nessa e em outras áreas, nunca é inacabado, mas 
têm a consciência tranquila e cingiu a sua inter-
venção a 10 anos, porque se se referir ao trabalho 
desenvolvido em 16 anos, então o trabalho ainda 
é muito mais valioso e forte e recorda que no pri-
meiro mandato, o PSD construiu 3 escolas de raiz 
e não centros escolares, nomeadamente, a Esco-
la de Vila d’Este, a Escola da Junqueira em Vilar 
do Paraíso e a Escola de Vila Chã em Valadares, 
obras que o PS não fez ainda neste mandato, a 
não ser a remodelação de escolas existentes que o 
PSD também o fez, porque são equipamentos com 
um grau de apreciação elevado, devido à pressão 
que sofrem. Que dizer que o PSD não deixou nada 
preparado para as escolas do 2º e 3º ciclo, é falso! 
Disse que o PSD deixou o projeto de arquitetura da 
Escola Teixeira Lopes, pronto, assim como, o ante-
projeto para a Escola EB 2/3 de Valadares e fize-
ram o levantamento topográfico da Escola Sophia 
de Mello Breyner. Perguntou, sendo estas 3 escolas 
uma prioridade que estava no horizonte de todos 
há muitos anos, o que é que o PS fez em 3 anos? 
Têm os projetos prontos? Que tem quase a certeza 
que não estão prontos, sabendo que podem gastar 
2 milhões de euros em cada uma delas. Dizer que e 
passou a citar “…nós há 1 ano e meio adjudicámos 
a uma Fundação a Carta Educativa e os Senhores 
não deixaram nada…”, admite que o Sr. Vice-Presi-
dente não é da área da Educação e não tem de ter 
conhecimento de todos os assuntos, porque a Câ-
mara Municipal tem uma Carta Educativa aprovada 
em 2007 que foi revista em 2010 e se está a ser de 

novo revista, já passou ano e meio depois da pro-
posta aprovada em Câmara Municipal e o prazo do 
caderno de encargos era de 6 meses. Disse que o 
atual executivo não deve estar com tanta seguran-
ça em relação àquilo que fizeram de tão importante 
em Gaia, porque a avaliação é feita pelos eleitores.
A Sr.ª Vereadora Drª Elisa Cidade relativamente à 
Carta Educativa disse ser um documento obrigató-
rio até para concorrer ao quadro comunitário, para 
obter o financiamento aos centros escolares. Que 
estes documentos nunca são estáticos e têm de ser 
revistos frequentemente. Que o anterior executivo 
fez a primeira revisão e o atual está a fazer a se-
gunda revisão e, simultaneamente, o atual executi-
vo quando chegou à Câmara decidiu fazer o Projeto 
Educativo, que não é obrigatório, mas é um docu-
mento onde se verte a estratégia ou aquilo que se 
pretende da educação daqui a 10 ou 15 anos, Que 
pessoalmente quando chegou à primeira reunião 
da Área Metropolitana do Porto, dos Vereadores da 
Educação, perguntaram-lhe como estava o Projeto 
Educativo de Vila Nova de Gaia, porque segundo o 
que lhe foi dito na AMP é que houve uma candidatu-
ra da AMP para adjudicação à Universidade Católica 
de todos os Projetos Educativos dos Municípios da 
AMP. Que ficou muito admirada porque Vila Nova de 
Gaia, dos 16 municípios, foi o único que não fez o 
Projeto Educativo e não aproveitou o financiamento 
da AMP. Que consultou a Direção Municipal de Edu-
cação da Câmara Municipal e foi-lhe dito que o Pro-
jeto Educativo nunca tinha sido feito. Que o Projeto 
Educativo e a Carta Educativa andam em paralelo 
e enquanto a Carta Educativa faz um mapeamento 
de tudo, o Projeto Educativo vai muito mais além, 
porque precisa destes elementos. Disse que estes 
documentos podiam ser encomendados a alguém 
e pagar-se, só que os mesmos devem ser constru-
ídos com a comunidade educativa e com todas as 
escolas, professores, educadores, pais e empresas, 
porque o que se pretende é que se ponha na prática 
estes documentos a funcionar e se não forem cons-
truídos e sentidos por todos, nomeadamente, ao 
ser encomendado a uma entidade externa, é que 
fique guardado na prateleira e como a atual Câma-
ra Municipal não pretende isso, daí as coisas terem 
andado para a frente. Que esta Câmara Municipal 
prefere ter documentos que depois as pessoas os 
sintam e que os coloquem na prática e que funcio-
nem para o bem de todos os cidadãos de Vila Nova 
de Gaia.
Relativamente ao Gai@prende+, disse não lhe inte-
ressar a estatística ou saber se tem 20, 30 ou 40%, 
porque tem um Projeto Educativo por trás que é a 
escola a tempo inteiro para todos. Que o que inte-
ressa é que se em Sandim ou Pedroso ou Mafamude 
houver meninos e famílias que necessitam do Gai@
prende+, o mesmo existe e funciona, mas se não 
precisarem é sinal que os meninos têm retaguarda 
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ou que têm os pais que os podem ajudar, pelo que, 
não é uma questão de estatística, porque se está a 
falar de alunos e pessoas. 
Relativamente à questão do mandarim, disse que 
o Gai@prende+ tem uma matriz que não é igual 
para todo o concelho, o qual é muito heterogéneo 
e tenta-se junto das IPSS’s que estão no terreno, 
das escolas e dos pais, adaptar as atividades que 
estão ao dispor dos pais. Que o que faz sentido 
em Olival pode não fazer sentido em Mafamude. 
Que o Mandarim não avançou, porque foi colocado 
à disposição e não houve pessoas suficientemente 
interessadas para o frequentar. Que o Gai@pren-
de+ vai-se adaptando às necessidades e aos inte-
resses dos pais e isto é o Projeto Educativo. Que a 
Educação a partir do edificado é muito importante, 
mas é muito mais importante a parte pedagógica, 
a relação com os pais e com os alunos.
O Sr. Vice-Presidente relativamente às escolas, dis-
se que o anterior executivo tinha uma maquete de 
apresentação e não projetos e a prova disso é que a 
primeira vez que se falou com os diretores das es-
colas, foi saber aquilo que se pretendia e que pro-
jeto pretendiam e de seguida foi inclui-lo no PDCT. 
Que até 31.10.2016 será presente em reunião de 
Câmara as peças e os cadernos de encargos para 
lançar os concursos e foi feito ainda outra coisa que 
foi arrecadar receita, porque só recentemente é 
que ficou estipulado como seria a comparticipação 
nacional e a Câmara Municipal fez o trabalho mais 
importante, que foi dizer às escolas e à AMP que a 
Câmara Municipal está disponível para pôr os 7,5% 
que é 50% da comparticipação nacional e foi isso 
que a Câmara Municipal fez e já fez muito e está 
dentro do prazo.
Relativamente ao PDM disse tratar-se de um PIP 
único que pode ter várias funções (hotel e serviços 
ou hotel e apartamentos) e garante que o PDM será 
cumprido. Disse que a Direção Regional de Cultura 
do Norte condicionou a aprovação não à volume-
tria, mas ao local da volumetria que é ligeiramente 
diferente. E a solução que será encontrada, será 
em consonância com a Direção Regional de Cultura 
do Norte.
Relativamente à Escarpa da Serra do Pilar, disse 
que o Sr. Governador Civil do Porto, Drª Isabel One-
to interveio no local e impulsionou o pouco trabalho 
que lá foi feito nos últimos anos e ocorreu a demo-
lição de algumas casas ilegais e recorda-se da noite 
que ameaçaram as pessoas para abandonarem as 
suas casas. Que o atual executivo teve a preocu-
pação em acautelar a estabilidade da Escarpa da 
Serra do Pilar, que o território não é propriedade da 
Câmara e teve-se de negociar com o proprietário 
do terreno, que é o Governo, para criar condições 
para ser a Câmara a entidade promotora da obra e 
depois arranjar financiamento, elaborar o projeto e 
agora a obra vai avançar. Disse que a Câmara vai 

criar condições do ponto de vista de reabilitação do 
espaço público para que possa trazer para o local 
investimentos. 
Relativamente ao PDM referiu que os Vereadores do 
PSD acrescentaram pouco. Que algumas medidas 
do mandato anterior tiveram o cunho do PS, nome-
adamente, a redução da taxa dos resíduos sólidos 
na fatura da água para as IPSS’s e o mesmo acon-
teceu com o IMI que teve igualmente o contributo 
do PS. Disse que, neste momento, o turismo está 
em alta e que a Câmara Municipal não pode ser 
apenas a “ponte de passagem” dos turistas, porque 
para haver vida noturna e para os comerciantes te-
rem os seus negócios a prosperarem, os turistas 
têm que se fixar em Gaia. Que amanhã, se o Sr. 
Vereador Firmino Pereira estiver presente na ceri-
mónia com o Sr. Primeiro-Ministro, terá a oportuni-
dade de ver o pacote de investimento para o Centro 
Histórico, nomeadamente o Centro Cultural de Gaia 
que está devoluto e inacabado há vários anos e que 
esta Câmara retomou, assim como o Mercado da 
Beira Rio e o Mercado da Afurada.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse ficar conten-
te com o entusiasmo manifestado pelo Sr. Vice-
-Presidente relativamente ao atrair investimento 
privado para fomentar o turismo e outras áreas 
importantes para o progresso de Gaia. Que isso é 
possível porque Gaia nos últimos 16 anos com o 
Dr. Luís Filipe Menezes teve um progresso que per-
mite hoje ser atrativo para investimentos, porque 
se fosse Gaia de 1997, ninguém investia em ho-
téis nem fazia reabilitação Disse ficar satisfeito com 
esse entusiasmo porque é a prova inequívoca de 
que o trabalho desenvolvido em Gaia por todos, foi 
importante para que hoje Gaia seja competitiva e 
atrativa, nomeadamente, para o investimento pri-
vado que gera emprego e que é uma das grandes 
lacunas deste concelho. Disse ter uma maquete em 
que existe um edifício que presume ser o hotel e, 
ao lado, outro grande edifício e é essa a sua dúvida, 
se esse edifício cumpre ou não o PDM. Entendeu 
que o mesmo irá cumprir, mas ficou sem perceber 
quais são as condicionantes da Direção Regional de 
Cultura do Norte e a sua opinião é que se aquilo 
que vai para o local é o que está projetado nas ima-
gens, irá ocorrer um impacto negativo visual, no-
meadamente do lado do Porto e perguntou qual é 
a diferença entre os “mamarrachos do Cabedelo” e 
estes “mamarrachos da Escarpa da Serra do Pilar”.
O Sr. Vice-Presidente perguntou por que razão o Sr. 
Vereador Firmino Pereira foi a favor do Marés Vivas 
e é contra a Escarpa da Serra do Pilar. Que o Sr. 
Vereador Firmino Pereira defendeu a volumetria do 
Marés Vivas e agora pergunta por que não defende 
igualmente a volumetria da Escarpa. É que a volu-
metria prevista não passa a rua que lá está e o Sr. 
Vereador não pode confundir uma maquete do pro-
motor com aquilo que é o processo de urbanismo. 
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Disse que as pessoas que aprovaram a volumetria 
excessiva de 7 pisos em comboio no Marés Vivas, 
questionam agora a construção em cima de uma 
mancha já existente que não passa a Rua Cabo Si-
mão. Disse que o atual executivo nunca negou o 
passado e é verdade que herdou coisas positivas, 
mas parece que Gaia começou quando o PSD che-
gou ao poder. Que por alguma razão o anterior exe-
cutivo, atribuiu uma Medalha de Ouro ao Sr. Engº 
João Cravinho, porque todos os acessos em Gaia 
estavam previstos no PDM elaborado pelo PS. Que 
a reabilitação da orla marítima foi toda feita à custa 
da Drª Elisa Ferreira e quando este executivo tiver 
a disponibilidade do quadro comunitário de apoio, 
como aconteceu com o anterior executivo, depois 
voltará a falar com o Sr. Vereador Firmino Perei-
ra. Disse que este executivo tem consciência do 
que herdaram e não começaram do zero, começa-
ram com coisas positivas e outras menos positivas 
e vai-se passando o testemunho de executivo em 
executivo. Que não interessa onde o executivo che-
gou, mas sim as condições que têm ao seu dispor 
para atingir os objetivos pretendidos e as condições 
que tiveram à partida e fazendo uma análise, pode-
-se dizer que o balanço é positivo.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que o anterior 
executivo atribuiu medalhas de Mérito Municipal a 
quem de facto deu um contributo sério e impor-
tante na ajuda que deram ao desenvolvimento do 
município e fala do ex-Ministro João Cravinho que 
foi fundamental para a construção da A29 e do ex-
-Ministro Jorge Coelho que também foi fundamen-
tal para a construção da VL9. Quanto à questão 
das construções e ao “comboio do Cabedelo” e ao 
“comboio da Serra do Pilar” que o Sr. Vice-Presi-
dente se referiu, disse que, pessoalmente, como 
deputado da Assembleia da República, viaja mui-
tas vezes de comboio e que pretendia fazer uma 
comparação ferroviária, isto é, os “comboios do Ca-
bedelo” equiparam-se ao Alfa-Pendular e os “com-
boios da Escarpa da Serra do Pilar”, que ainda vão 
ser construídos, equiparam-se ao Inter-Cidades.
O Sr. Vice-Presidente disse que os presentes eleitos 
ainda têm capacidade para pôr em causa os proje-
tos, sobretudo quando são obras de autor e o Sr. 
Vereador Firmino Pereira ainda não viu o projeto da 
Escarpa da Serra do Pilar e já está a atribuir-lhe um 
rótulo. Que ainda se está na fase do PIP e a obra 
final ainda não se sabe se será melhor ou pior do 
que o terreno do Marés Vivas.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Firmino 
Jorge Anjos Pereira.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 16 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (ORDINÁRIA) REALIZADA EM 05 
DE SETEMBRO 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 16 da reunião de Câmara 
(Ordinária) realizada em 05 de setembro de 2016.
CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE AVIN-
TES - ATA DE JÚRI
EDOC 2015/55932
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificar. 06.09.2016”
O Sr. Vice-Presidente disse que o presente assunto 
é presente à Câmara para ratificação e está relacio-
nado com a empreitada de “Construção do Pavilhão 
Municipal de Avintes”, sendo mais uma obra que 
apesar de não haver quadro comunitário de apoio, 
a Câmara Municipal lançou e vai começar a ser exe-
cutada em breve a 100% pala pela Câmara Munici-
pal sem qualquer comparticipação. Que houve uma 
reclamação em erros e omissões, mas não foi dado 
provimento.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 06.09.2016 
que aprovou a Ata do Júri datada de 06.09.2016, 
relativa ao Concurso Público para a Empreitada de 
“Construção do Pavilhão Municipal de Avintes”.
CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE AVIN-
TES - ATA DO JÚRI COM PROPOSTA DE REJEIÇÃO 
DE MENSAGEM REPORTADA POR INTERESSADO AO 
CONCURSO
EDOC 2016/51032
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. À Câmara 
para ratificar. 14.09.2016” 
O Sr. Vice-Presidente disse ser um pedido de escla-
recimento extemporâneo, porque já estavam cum-
pridos todos os prazos legais, pelo que, não tem 
qualquer enquadramento. Informou os Srs. Verea-
dores que para este concurso existem 13 propostas 
e ainda não se sabe o resultado.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 14.09.2016 
que aprovou a Ata do Júri com Proposta de Rejeição 
de Mensagem reportada por Interessado ao concur-
so, relativa ao Concurso Público para a Empreitada 
de “Construção do Pavilhão Municipal de Avintes”.
PROPOSTA DE DESPACHO REFERENTE A CLASSIFI-
CAÇÃO DAS URGÊNCIAS 
EDOC/2016/45864
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.09.2016”
O Sr. Vereador Dr. Manuel Monteiro disse que ha-
via uma portaria que no anterior mandato previa a 
desclassificação das urgências do Hospital de Gaia 
e que foi feita uma reclamação e houve um estudo 
à posteriori e tudo regressou à normalidade. Que 
não há a desclassificação das urgências do Hospital 
de Gaia e o mesmo com as suas urgências perma-
nece no ativo.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL DO RIO 
DOURO, NO AREINHO DE AVINTES – I FASE – ER-
ROS E OMISSÕES
EDOC/2016/13918
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Ata de Júri (Erros e Omissões) relativa ao Concur-
so Público para a Contratação da Empreitada “Re-
qualificação da Frente Fluvial do Rio Douro no Arei-
nho de Avintes – I Fase”, nos termos informados.
APROVAÇÃO DO PROJETO DA OPERAÇÃO DE RE-
ABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE 
VILA NOVA DE GAIA, E DA PROPOSTA DE ALTERA-
ÇÃO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA DO CENTRO HISTÓRICO
EDOC/2016/50280
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. 13.09.2016”
O Sr. Vice-Presidente disse que no final do mandato 
anterior, foi aprovado uma ARU para o Centro His-
tórico e que neste mandato foram aprovadas seis e, 
neste momento, passou-se à fase seguinte que é a 
fase de operação de reabilitação urbana, definindo 
aquilo que se pretende para aquele território quer 
do ponto de vista de investimento público quer do 
ponto de vista de captação de investimento priva-
do. Que existe uma redelimitação da ARU, que dei-
xou de ter 155 hectares e passou para 128 hecta-
res. Que por uma razão objetiva, a ARU tinha sido 
delimitada a uma escala muito grande e não dá 
para ver os pormenores e depois quando se come-
ça a construir a ARU, percebeu-se que há zonas do 
território que faziam mais sentido estarem ligadas 
à ARU Centro de Cidade do que à ARU do Centro 
Histórico. Disse que este é um projeto e que se re-
duziu ligeiramente a área da ARU. Que é um proje-
to para 10 anos e que a Câmara Municipal pretende 
reabilitar o edificado, promover a reabilitação do 
edificado pelos proprietários privados, requalificar 
o espaço público como incentivo à reabilitação dos 
edifícios e, sobretudo, revitalizar a zona do Centro 
Histórico quer em ações imateriais quer a possibi-
lidade de criar, investir e incentivar que as pesso-

as fixem-se no Centro Histórico. Disse que existem 
algumas medidas de reabilitação para arrendar e, 
sobretudo, para vender e pagar posteriormente, ou 
seja, um projeto em que tudo que são edifícios do 
Centro Histórico e que a Câmara Municipal não tem 
capacidade para reabilitar, pô-los, de acordo com 
uma hasta pública, ao dispor de promotores priva-
dos que os reabilitem e invistam e posteriormente 
pagam à Câmara Municipal. Que a Câmara Munici-
pal tem como principais objetivos salvaguardar o 
património e, por outro lado, valorizar o património, 
diversificar a multifuncionalidade do próprio Centro 
Histórico e interliga-lo com a própria cidade. Disse 
que existem várias prioridades de atuação, nomea-
damente, preservar e qualificar valores ambientais 
e paisagísticos; proteger e potenciar o património; 
qualificar áreas de importância estrategicamen-
te relevantes; etc. E reforçar estas prioridades de 
atuação dá origem a 11 intervenções estratégicas 
que dão origem a “n” ações do ponto de vista pú-
blico e privado. Que acoplado a tudo isto, existem 
também isenções do ponto de vista de IMI, de ta-
xas de licenciamento de urbanismo para promover 
e incentivar a reabilitação do espaço. Disse que é 
um documento onde estão previstos 210 milhões 
de euros de investimento, 30 milhões de euros da 
Câmara Municipal e 180 milhões de euros de priva-
dos, onde estão incluídas algumas das medidas do 
PEDU, pelo que, é um projeto que irá revitalizar o 
Centro Histórico. Disse que será criado um Gabine-
te para gerir a ARU do Centro Histórico.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Programa Estratégico e a alteração da delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico 
e submeter a discussão pública durante o período 
de 20 dias, nos termos informados.
PROGRAMA INTERREG EUROPE – PROJETO LOCAR-
BO – NOMEAÇÃO DE GRUPO DE ACOMPANHAMEN-
TO E EQUIPA DO PROJETO - ADITAMENTO
EDOC/2016/46894
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Aditamento ao Programa INTERREG EUROPE – 
PROJETO LOCARBO – NOMEAÇÃO DE GRUPO DE 
ACOMPANHAMENTO E EQUIPA DO PROJETO, nos 
termos informados.
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) NAS FESTIVIDA-
DES EM HONRA DE SANTA EULÁLIA, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEI-
RA DO DOURO
EDOC/2016/44131
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à licen-
ça para realização de espetáculos de divertimentos 
públicos, isentando em 80% do valor de € 12,00 
(doze euros), ou seja, isenção de € 9,60 (nove 
euros e sessenta cêntimos), nas Festividades em 
Honra de Santa Eulália, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEA-
TRO EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE € 650,00 
(SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS), ACRESCIDO 
DE IVA, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL DE S. 
PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/49382
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
isentando em 100% do valor de € 650,00 (seiscen-
tos e cinquenta euros), acrescido de Iva, solicitado 
pelo Centro Social de S. Pedro de Vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEA-
TRO EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE € 650,00 
(SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS), ACRESCIDO 
DE IVA, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO MIRAMAR 
IMPÉRIO DE VILA CHÃ
EDOC/2016/49380
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
isentando em 80% do valor de € 650,00 (seiscen-
tos e cinquenta euros), acrescido de Iva, ou seja, o 
valor de €520 (quinhentos e vinte euros), solicitado 
pela Associação Miramar Império de Vila Chã, nos 
termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO ESPAÇO COR-
PUS CHRISTI, NO VALOR DE € 200,00, ACRESCIDO 
DE IVA, PARA O EVENTO “GAIA É FADO”, SOLICITA-
DO PELO JORNAL O GAIENSE
EDOC/2016/49378
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Espaço Corpus Christi, 
isentando em 100% do valor de € 200,00 (duzen-
tos euros), acrescido de Iva, para o evento “Gaia é 

Fado”, solicitado pelo Jornal O Gaiense, nos termos 
informados.
ADITAMENTO À INFORMAÇÃO 33/2016 – PEDIDO 
DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUDITÓRIO MUNI-
CIPAL PARA REALIZAÇÃO DE UM ESPETÁCULO DE 
CARIZ SOLIDÁRIO, ALTERAÇÃO DA DATA PARA O 
DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
CONFRARIA DA PEDRA
EDOC/2016/49384
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alteração da data para o dia 12 de outubro de 
2016 da cedência gratuita do Auditório Municipal, 
para realização de um espetáculo de cariz solidá-
rio, solicitado pela Confraria da Pedra, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS A PRESTAR PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA DE S. MIGUEL - OLIVAL”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/48350
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção parcial de 80% de pagamento de taxas 
pelos serviços a prestar pela polícia municipal re-
lativa à realização do evento “Festa de S. Miguel - 
Olival”, solicitado pela União de Freguesias de San-
dim, Olival, Lever e Crestuma, do valor de € 352,36 
(trezentos e cinquenta e dois euros e trinta e seis 
cêntimos), ou seja, isentando o valor de €281,89 
(duzentos e oitenta e um euros e oitenta e nove 
cêntimos), acrescido de Iva, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS A PRESTAR PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “1º 
ENCONTRO DE CICLOTURISMO PTT / GAIA”, SOLI-
CITADO PELO CLUBE DESPORTIVO DO TORRÃO
EDOC/2016/48877
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa até 80% de pagamento de taxas pelos 
serviços a prestar pela polícia municipal relativa à 
realização do evento “1º Encontro de Cicloturismo 
PTT / Gaia”, solicitado pelo Clube Desportivo do Tor-
rão, do valor de € 119,16 (cento e dezanove euros 
e dezasseis cêntimos), ou seja, isentando o valor 
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de €95,33 (noventa e cinco euros e trinta e três 
cêntimos), nos termos informados.
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CARTÃO DA GRÁVIDA 
E DO CARTÃO DO BEBÉ
EDOC/2016/50878
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. 13.09.2016”
O Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro disse que 
o objetivo é incentivar as grávidas residentes no 
município de Vila Nova de Gaia a terem os seus 
filhos no concelho, porque em muitos dos são as-
sistidas nos centros de saúde e, posteriormente, 
aliciadas para terem os filhos no Centro Materno-
-Infantil do Porto. Que o objetivo é que as crianças 
nasçam em Gaia e que a população aumente. Que 
em 2014/2015, diminuiu o número de nascimentos 
em Vila Nova de Gaia e que o objetivo é fazer au-
mentar, porque corre-se o risco de fechar as insta-
lações neo-natais no concelho.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de Criação do Cartão da Grávida e do 
Cartão do Bebé, nos termos propostos.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL PROPOSTA POR 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
IMOGESTÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA, A TRAMITAR SOB O Nº 1859/13.7BEPRT 
NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO POR-
TO – UNIDADE ORGÂNICA 3
EDOC2016/48795
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 DMAF. À Câmara. 
Ao DAJ. 05.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIA-
ÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO PARA APOIO À RE-
ALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DO TELHA-
DO NO VALOR DE € 6.000,00 (SEIS MIL EUROS)
EDOC/2016/49982
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Associação Recreativa 
de Canidelo, para apoio à realização de obras de 
reparação do telhado, no valor de € 6.000,00 (seis 
mil euros), nos termos acordados.

ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CRES-
TUMA REFERENTE AO APOIO PARA PAGAMENTO 
DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA NO VA-
LOR DE € 15.000,00 (QUINZE MIL EUROS)
EDOC/2016/49981
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Crestuma referente ao 
apoio para pagamento das obras de recuperação da 
Igreja, no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), 
nos termos acordados.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Ma-
nuel António Correia Monteiro.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E PRESERVAR 
MEMÓRIAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATI-
VA – APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE NO 
VALOR DE € 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS 
EUROS)
EDOC/2016/50271
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. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e Preservar Memórias – 
Associação Cultural e Recreativa – Apoio à realiza-
ção de obras na sede, no valor de € 7.500,00 (sete 
mil e quinhentos euros), nos termos acordados.
Entrou na reunião o Senhor Vereador Dr. Manuel 
António Correia Monteiro.
ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE 
PARA EVENTOS DE VERÃO 2016 – PRIMEIRA REVI-
SÃO NO VALOR DE € 3.703,00 (TRÊS MIL E SETE-
CENTOS E TRÊS EUROS)
EDOC/2016/50138
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. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a União de Fre-
guesias de Grijó e Sermonde para Eventos de Verão 
2016 (Primeira Revisão), no valor de € 3.703,00 
(três mil e setecentos e três euros), nos termos 
acordados.
ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR 
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ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES PARA EVENTOS 
DE VERÃO 2016 – PRIMEIRA REVISÃO NO VALOR 
DE € 4.059,50 (QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE 
EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS)
EDOC/2016/50139
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. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fregue-
sia de Avintes para Eventos de Verão 2016 (Primei-
ra Revisão), no valor de € 4.059,50 (quatro mil e 
cinquenta e nove euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos acordados.
ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA PARA EVEN-
TOS DE VERÃO 2016 – PRIMEIRA REVISÃO NO VA-
LOR DE € 3.174,00 (TRÊS MIL E CENTO E SETENTA 
E QUATRO EUROS)
EDOC/2016/50140
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia da Madalena para Eventos de Verão 2016 
(Primeira Revisão), no valor de € 3.174,00 (três 
mil e cento e setenta e quatro euros), nos termos 
acordados.
ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANIDELO PARA EVEN-
TOS DE VERÃO 2016 – PRIMEIRA REVISÃO NO VA-
LOR DE € 1.782,50 (MIL SETECENTOS E OITENTA 
E DOIS EUROS)
EDOC/2016/50119
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia de Canidelo para Eventos de Verão 2016 
(Primeira Revisão), no valor de € 1.782,50 (mil se-
tecentos e oitenta e dois euros), nos termos acor-
dados.
ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS PARA EVENTOS 
DE VERÃO 2016 – PRIMEIRA REVISÃO NO VALOR 
DE € 1.863,00 (MIL OITOCENTOS E SESSENTA E 

TRÊS EUROS)
EDOC/2016/50120
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fregue-
sia de Canelas para Eventos de Verão 2016 (Primei-
ra Revisão), no valor de € 1.863,00 (mil oitocentos 
e sessenta e três euros), nos termos acordados.
ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO 
PARA EVENTOS DE VERÃO 2016 – PRIMEIRA RE-
VISÃO NO VALOR DE € 6.129,50 (SEIS MIL CENTO 
E VINTE E NOVE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS)
EDOC/2016/50121
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia de Oliveira do Douro para Eventos de Verão 
2016 (Primeira Revisão), no valor de € 6.129,50 
(seis mil cento e vinte e nove euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E AFURADA 
REFERENTE APOIO PARA OBRAS DO TELHADO DO 
EDIFÍCIO SEDE DE SANTA MARINHA NO VALOR TO-
TAL DE € 30.000,00 (TRINTA MIL EUROS)
EDOC/2016/50495
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias 
de Santa Marinha e Afurada, referente a apoio para 
obras do telhado do edifício sede de Santa Marinha, 
no valor total de € 30.000,00 (trinta mil euros), nos 
termos acordados.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO 
PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
E OBRAS NA RUA DA FÁBRICA, NO VALOR DE € 
78.440,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS 
E QUARENTA EUROS)
EDOC/2016/50305
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato interadministrativo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia de Oliveira do Douro, para promoção e exe-
cução dos trabalhos e obras na Rua da Fábrica, no 
valor de € 78.440,00 (setenta e oito mil quatrocen-
tos e quarenta euros).
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprecia-
ção da Assembleia Municipal.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO 
DOS TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 
NA RUA DE BELMONTE, NO VALOR DE € 50.456,00 
(CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E 
SEIS EUROS)
EDOC/2016/50304
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato interadministrativo a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, para promoção e 
execução dos trabalhos e obras de requalificação 
na Rua de Belmonte, no valor de € 50.456,00 (cin-
quenta mil quatrocentos e cinquenta e seis euros).
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprecia-
ção da Assembleia Municipal.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES PARA A PRO-
MOÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E OBRAS 
DE REQUALIFICAÇÃO NA RUA DAS PRESAS, NO 
VALOR DE € 37.100,00 (TRINTA E SETE MIL E CEM 
EUROS)
EDOC/2016/50306
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato interadministrativo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia de Avintes, para promoção e execução dos 
trabalhos e obras de requalificação na Rua das Pre-
sas, no valor de € 37.100,00 (trinta e sete mil e 
cem euros).
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprecia-
ção da Assembleia Municipal.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS PARA A PRO-
MOÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E OBRAS 

DE REQUALIFICAÇÃO NA RUA DELFIM DE LIMA, NO 
VALOR DE € 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL 
EUROS)
EDOC/2016/50303
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato interadministrativo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia de Canelas, para promoção e execução dos 
trabalhos e obras de requalificação na Rua Delfim 
de Lima, no valor de € 150.000,00 (cento e cin-
quenta mil euros).
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprecia-
ção da Assembleia Municipal.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Ma-
nuel António Correia Monteiro.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 321,06 (TREZENTOS E VINTE E UM 
EUROS E SEIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO À 
CASTELO DO NEIVA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E RECREATIVA PRESERVAR MEMÓRIAS
EDOC/2016/47970
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. 02.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 321,06 (trezentos e vinte e um 
euros e seis cêntimos), ou seja, o valor de €224,74 
(duzentos e vinte e quatro euros e setenta e quatro 
cêntimos), para deslocação a Castelo do Neiva, no 
dia 28 de agosto de 2016, solicitado pela Associa-
ção Cultural e Recreativa Preservar Memórias, nos 
termos informados.
Entrou na reunião o Senhor Vereador Dr. Manuel 
António Correia Monteiro.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
NO VALOR DE € 294,03 (DUZENTOS E NOVENTA 
E QUATRO EUROS E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO À PORRINÕ / ESPANHA, NO DIA 30 DE 
AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELO COLÉGIO DE 
GAIA
EDOC/2016/48124
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. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando em 
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70% do valor de € 294,03 (duzentos e noventa e 
quatro euros e três cêntimos), ou seja, o valor de 
€205,82 (duzentos e cinco euros e oitenta e dois 
cêntimos), para deslocação a Porrinõ / Espanha, no 
dia 30 de agosto de 2016, solicitado pelo Colégio de 
Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 450,92 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 
EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA, NO DIA 08 
DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTU-
MA
EDOC/2016/43616
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, isentando em 100% 
do valor de € 450,92 (quatrocentos e cinquenta eu-
ros e noventa e dois cêntimos), para deslocação 
ao Santuário de Fátima, no dia 08 de setembro de 
2016, solicitado pela Associação de Solidariedade 
Social de Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 396,39 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A ÍLHAVO / AVEIRO, NO DIA 03 DE SE-
TEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
BOM SAMARITANO
EDOC/2016/48757
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando em 
100% do valor de € 396,39 (trezentos e noventa 
e seis euros e trinta e nove cêntimos), para deslo-
cação a Ílhavo / Aveiro, no dia 03 de setembro de 
2016, solicitado pela Associação Bom Samaritano, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 44,04 (QUARENTA E QUATRO EUROS E 
QUATRO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO PAR-
QUE BIOLÓGICO DE GAIA, NO DIA 01 DE SETEM-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELA ABRAÇO – ASSO-
CIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM VIH-SIDA
EDOC/2016/48228
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando em 
100% do valor de € 44,04 (quarenta e quatro eu-
ros e quatro cêntimos), para deslocação ao Parque 
Biológico de Gaia, no dia 01 de setembro de 2016, 
solicitado pela Abraço – Associação de Apoio a Pes-
soas com VIH-Sida, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 131,02 (CENTO E TRINTA E DOIS EUROS 
E DOIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO AERO-
PORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO, NOS DIAS 02 
E 04 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
COLÉGIO DE GAIA
EDOC/2016/48698
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, isentando em 70% 
do valor de € 131,02 (cento e trinta e dois euros 
e dois cêntimos), ou seja, o valor de €91,71 (no-
venta e um euros e setenta e um cêntimos), para 
deslocação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, nos 
dias 02 e 04 de setembro de 2016, solicitado pelo 
Colégio de Gaia, nos termos informados.
CONTRATO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2016-2018 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O FUTEBOL CLUBE DE GAIA 
REFERENTE APOIO PARA OBRAS NO VALOR GLO-
BAL DE € 215.250,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL E 
DUZENTOS E CINQUENTA EUROS)
EDOC/2016/49795
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Programa de Desenvolvimento Des-
portivo 2016-2018 a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de Gaia, re-
ferente a apoio para obras, no valor global de € 
215.250,00 (duzentos e quinze mil duzentos e cin-
quenta euros).
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDA PELA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AO RE-
CINTO PARA A FESTA DA CEBOLA, NO VALOR DE 
€ 86,36 (OITENTA E SEIS EUROS E TRINTA E SEIS 
CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CUL-
TURAL E DESPORTIVA SÃO JOÃO DA SERRA
EDOC/2016/48636
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das a emissão de licenças e realização de vistoria 
ao recinto para a Festa da Cebola, isentando em 
100% do valor de € 86,36 (oitenta e seis euros e 
trinta e seis cêntimos), solicitado pela Associação 
Cultural e Desportiva São João da Serra), nos ter-
mos informados.
Entrou na reunião o Sr. Vereador Firmino Jorge An-
jos Pereira.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE LUGARES DE CARGAS 
E DESCARGAS NA AVENIDA DA REPÚBLICA
EDOC/2016/49057
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
14.09.2016”
O Sr. Vice-Presidente disse que depois da reabilita-
ção integral da Avenida da República é necessário 
olhar para o trânsito e para a mobilidade e perceber 
que é importante fazer algo por Gaia, para que não 
se torne caótica do ponto de vista de mobilidade, 
mas também que se possa criar condições de apoio 
ao comércio local. Que a Câmara Municipal olha 
para a Avenida da República e consegue-se locali-
zar um conjunto de locais de cargas e descargas e 
criar um horário das 10h30 às 16h30, com a colo-
cação ou marcação de sinalização de linha amarela 
descontínua em grande parte da Avenida, sobretu-
do, nas zonas de comércio, para que nesse horá-
rio seja possível parar, para dessa forma incentivar 
naquilo que é possível o apoio ao comércio local. 
Que é verdade que se se transformar esses locais 
como de paragem a curto prazo, haverá um efeito 
positivo, que a médio e longo prazo terá efeitos ne-
gativos porque irá dificultar a mobilidade. Que está 
é uma proposta de compromisso entre aquilo que é 
possível e aquilo que a Câmara Municipal pretendia 
e, sobretudo, é uma proposta que irá incentivar o 
comércio local.
O Sr. Vereador Firmino Pereira relativamente ao es-
tacionamento na Avenida da República reitera que 
a Avenida neste momento está transformada num 
local de estacionamento sem qualquer fiscalização, 
provocando transtornos no trânsito até ao Corte In-
glês/Rua Pádua Correia. Que já o afirmou e criticou 
e admite que noutros tempos havia uma fiscaliza-
ção muito apertada na Avenida da República, mas 
agora passamos para uma situação de completo 
abandono e hoje verificou isso, pois verifica-se car-
ros estacionados de qualquer maneira, não haven-
do sequer um mínimo de respeito por aquilo que é 
a proibição de estacionar na Avenida da República. 

Disse ter muitas dúvidas que esta medida altere e 
beneficie quem quer que seja na Avenida, porque 
as cargas e descargas vão ser transformadas em 
estacionamento de particulares e ocupar aquilo que 
é uma realidade hoje existente. Que, pessoalmen-
te, não vota a favor da proposta, porque entende 
que ela não vai trazer nenhum benefício e o experi-
mentalismo neste caso, vai redundar em que estes 
lugares vão ser utilizados por pessoas particulares 
que vão tratar dos seus assuntos nos serviços que 
estão ao longo da Avenida da República.
O Sr. Vice-Presidente disse que não se está a falar 
em estacionamento. Que a Câmara Municipal tem 
consciência que o trânsito na Avenida deteriorou-
-se ao longo dos tempos, por isso, olharam para a 
reabilitação da Avenida como uma nova fase, não 
porque seja mais ou menos popular, porque as li-
nhas de marcação já não estavam visíveis e como 
o Sr. Vereador sabe, o canal tem 5,70m e não 6m, 
o que permite por Lei estacionar, porque é só uma 
faixa, pelo que, há uma questão jurídica. Disse que 
a única maneira de contornar esta situação é criar 
a linha amarela, mas também lhes parece ser pe-
noso que seja uma linha amarela contínua que não 
permite nem parar nem estacionar. Que se a Câ-
mara Municipal não permitir a paragem para cargas 
e descargas, impede-se o trânsito, porque muitos 
estabelecimentos não têm garagens privadas que 
permitam fazer essas cargas e descargas. Que há 
partes que tem a linha amarela e há outras que a 
linha amarela é tracejada, permitindo a paragem e 
não o estacionamento, mas essa paragem é num 
horário limitado das 10h30 às 16h30. Que é possí-
vel conviver com os carros e com os comerciantes 
e fica o compromisso que se a Câmara Municipal 
conseguir regular esta situação, as coisas irão fun-
cionar melhor, mas não se trata de uma questão de 
regular o estacionamento. Relativamente à Polícia 
Municipal, disse concordar com o Sr. Vereador Fir-
mino Pereira, porque entende que a mesma tem de 
ser mais ativa, porque não é uma medida popular, 
mas sim justa, porque as pessoas têm de ter mobi-
lidade dentro da cidade.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que o espírito 
nesta situação, é olhar para o setor comercial exis-
tente na Avenida da República e, nesse contexto, 
tem de estar a favor e referir que a anarquia e a 
falta de cuidado a nível de estacionamento na ber-
ma direita é constante, pelo que, é importante que 
houvesse uma maior fiscalização.
O Sr. Vice-Presidente disse que fica o compromisso 
em termos de fiscalização, assim como, o compro-
misso e a responsabilidade dos comerciantes per-
ceberem que a Câmara Municipal está a criar uma 
janela de oportunidade que tem de ser respeitada, 
porque senão a médio prazo existirá um problema 
grave.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos 
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a favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Firmino Pe-
reira, aprovar a proposta de Criação de Lugares de 
Cargas e Descargas na Avenida da República, nos 
termos informados.
PROPOSTA DA ANÁLISE À ATUAL LOCALIZAÇÃO 
DAS PARAGENS DE AUTOCARRO NAS VIAS DISTRI-
BUIDORAS LATERAIS DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DA 
REPÚBLICA À ROTUNDA DE SANTO OVÍDIO
EDOC/2016/48841
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Proposta de Análise à atual Localização das Para-
gens de Autocarros nas vias distribuidores laterais 
de ligação da Avenida da República à Rotunda de 
Santo Ovídio, nos termos informados.
PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ES-
TACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM VILA NOVA DE 
GAIA E CONSEQUENTE PROJETO DE ALTERAÇÃO 
AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OU-
TRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E RESPETIVA TABELA ANEXA (ANEXO II)
EDOC/2016/22891
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
14.09.2016”
O Vice-Presidente disse ser uma proposta de re-
gulamento municipal de concessionamento para 
a zona concessionária e para a zona não conces-
sionada, que tem duas ou três intenções. Por um 
lado, é regular, por outro lado, cria a oportunidade 
aos comerciantes de ter um local próprio para es-
tacionar, ou seja, um cartão de comerciantes que 
lhes permita estacionar em determinadas zonas do 
concelho. Que não se garante que seja à porta do 
estabelecimento, mas sim numa bolsa criada pro-
positadamente para os comerciantes e moradores, 
porque é a única maneira que existe para apoiar o 
comércio e, por outro lado, regular o estacionamen-
to. Que este regulamento prevê tratar o território 
por bolsas e zonas e não por ruas, porque se for por 
ruas acontece o que se verifica na Praceta Colégio 
de Gaia, em que a Rua Marquês Sá da Bandeira tem 
estacionamento pago e tem lugares vagos e na Rua 
Praceta Colégio de Gaia, o estacionamento não é 
pago e está saturada e preocupa-o que os próprios 
residentes não possam estacionar na sua área de 
residência. Que este início de discussão da propos-
ta já foi presente a reunião de Câmara e, nesse âm-
bito, surgiu três esclarecimentos e comentários de 
todos os moradores a pedir o estacionamento pago 
à porta, que é a única forma que os moradores têm 
de ter o seu lugar. Disse que o presente documento 

prevê o contrato de avença entre o concessionário 
e os moradores através de um cartão pré-pago e, 
sobretudo, permite que as pessoas paguem através 
de meios eletrónicos. Relativamente ao regulamen-
to de taxas, disse serem os mesmos valores com 
exceção de um cêntimo, porque agora a Lei obriga 
a taxar a 15 minutos e não à hora. Que o restante 
regulamento nada altera, com exceção do cartão 
de comerciante previsto no regulamento, o qual 
vai a discussão pública, durante 20 dias. Disse que 
também foi criado, dentro do perímetro urbano, 
uma bolsa de baixa rotação a 0.13 cêntimos, por 
15 minutos, enquanto nas bolsas de alta rotação 
e nas zonas mais nobres, aplica-se a taxa de 0.19 
cêntimos. Que acoplado a tudo isto, será criado em 
dois ou três locais de terrenos municipais, bolsas 
de estacionamento, mas ainda não está definido o 
modelo de exploração.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que o regula-
mento de estacionamento, a grande novidade nas 
zonas de estacionamento pago é a introdução do 
cartão de comerciantes. Disse ser evidente que 
os Vereadores do PSD apoiam esta iniciativa, que 
não foi fácil e quase impossível de implementar em 
anos anteriores, devido aos contratos de conces-
são que existem com os dois concessionários, sob 
pena de trazer prejuízo financeiro para o municí-
pio. Contudo, entende ser uma boa medida tratar 
os comerciantes da mesma forma como se trata 
um residente que tem o cartão de residente e que 
paga 24 euros por ano. Disse ser positivo que a 
medida seja alargada aos comerciantes destas zo-
nas de estacionamento pago, pela dificuldade que 
têm em arranjar alternativas pelos custos que terão 
que suportar não tendo o cartão. Que, no entan-
to, e por uma questão de equidade e olhando para 
aquilo que os residentes pagam, considera que o 
preço do cartão de comerciante é demasiado ele-
vado, comparando com os residentes. Que como 
o regulamento vai para inquérito público e porque 
trata-se de receita para a Câmara, apelou que até 
à aprovação final na Assembleia Municipal, haja o 
repensar do valor que o comerciante terá de pagar 
pelo cartão, porque deve ser tratado com alguma 
equidade em relação aos residentes e é uma for-
ma vocacionada e tem índices nesse sentido para 
as micro empresas e pequeno comércio, que têm 
dificuldades económicas que ainda não foram ultra-
passadas. Que tudo que a Câmara Municipal possa 
fazer para colaborar naquilo que é a obtenção do 
cartão, de uma forma mais simpática em termos de 
preço, entende que devia de ser acautelado.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a consulta pública nos termos do Art.º 101 do 
Código do Procedimento Administrativo, o Projeto 
de Regulamento Municipal de Estacionamento de 
Veículos em Vila Nova de Gaia e Consequente pro-
jeto de Alteração ao regulamento Municipal de Ta-
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xas e Outras receitas do Município de Vila Nova de 
Gaia e respetiva Tabela Anexa (Anexo II), nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS 
RUAS, NO VALOR DE € 356,25 (TREZENTOS E CIN-
QUENTA E SEIS EUROS E VINTE E CINCO CÊNTI-
MOS), RELATIVO AO EVENTO “FESTA DA CEBOLA”, 
SOLICITADO POR PAULO FERNANDES ESTEVES DA 
COMISSÃO DE FESTAS 
EDOC/2016/48474
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. 05.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito em várias ruas, isentando 
em 100% do valor de € 356,25 (trezentos e cin-
quenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), re-
lativo ao evento “Festa da Cebola”, solicitado por 
Paulo Fernandes Esteves, da Comissão de Festas, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS 
RUAS, NO VALOR DE € 894,00 (OITOCENTOS E NO-
VENTA E QUATRO EUROS), RELATIVO AO EVENTO 
“TRIATLO DE VILA NOVA DE GAIA”, SOLICITADO 
POR FERNANDO HENRIQUES FEIJÃO, PRESIDENTE 
DA FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL
EDOC/2016/49725
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito em várias ruas, isentando 
em 100% do valor de € 894,00 (oitocentos e no-
venta e quatro euros), relativo ao evento “Triatlo de 
Vila Nova de Gaia”, solicitado por Fernando Henri-
ques Feijão, Presidente da Federação de Triatlo de 
Portugal, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
PORFIA, NO ENTRONCAMENTO COM A RUA SE-
NHOR DO PADRÃO, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/46858
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
postura municipal de trânsito na Rua da Porfia, no 
entroncamento com a Rua Senhor do Padrão, União 
das Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA VA-

LENTE PERFEITO, NO ENTRONCAMENTO COM A 
RUA DO CAMINHO VELHO E NO ENTRONCAMENTO 
COM A RUA DA VISTOSA, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/39790
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var postura municipal de trânsito na Rua Valente 
Perfeito, no entroncamento com a Rua do Caminho 
Velho e no entroncamento com a Rua da Vistosa, 
União das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE MA-
RAVEDI), NO VALOR DE €335,00 (TREZENTOS E 
TRINTA E CINCO EUROS), SOLICITADO POR ROSA-
LINA ALCINA ALVES DE CASTRO
EDOC/2016/37484
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. 02.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização de equipamento mu-
nicipal (Piscina Municipal de Maravedi), isentando 
em 100% do valor de €335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), solicitado por Rosalina Alcina Alves de 
Castro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE MA-
RAVEDI), NO VALOR DE €770,00 (SETECENTOS E 
SETENTA EUROS), SOLICITADO POR ESTELA CRIS-
TINA ARAÚJO DA COSTA SOUSA E MARIDO JOSÉ 
SOUSA
EDOC/2016/47079
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização de equipamento mu-
nicipal (Piscina Municipal de Maravedi), isentando 
em 100% do valor de €770,00 (setecentos e se-
tenta euros), solicitado por Estela Cristina Araújo 
da Costa Sousa e Marido José Sousa, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
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XAS MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), NO VALOR DE €450,00 (QUATROCENTOS 
E CINQUENTA EUROS), SOLICITADO POR PAULO 
MIGUEL DA SILVA LOPES PARA OS FILHOS TIAGO 
RAFAEL DA SILVA CHAMUSCA E LUCAS MIGUEL DA 
SILVA CHAMUSCA 
EDOC/2016/39187
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. 02.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal Aurora Cunha), isentando 
em 100% do valor de € 450,00 (quatrocentos e cin-
quenta euros), solicitado por Paulo Miguel da Silva 
Lopes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), NO VALOR DE €2.205,00 (DOIS MIL E DU-
ZENTOS E CINCO EUROS), SOLICITADO POR EDU-
ARDO SANTOS REIS
EDOC/2016/43967
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. 02.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento munici-
pal (Piscina Municipal Aurora Cunha), isentando em 
100% do valor de € 2.205,00 (dois mil e duzentos 
e cinco euros), solicitado por Eduardo Santos Reis, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL MARA-
VEDI), SOLICITADO POR FERNANDO SERAFIM DA 
SILVA GODINHO PARA A FILHA CARLA PATRÍCIA 
ALMEIDA GODINHO
EDOC/2016/43369
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização de equipamento mu-
nicipal (Piscina Municipal Maravedi), solicitado por 
Serafim da Silva Godinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL LEVER), 
NO VALOR DE € 225,00 (DUZENTOS E VINTE E 
CINCO EUROS), SOLICITADO POR MARIA CARLOTA 

DE OLIVEIRA COSTA
EDOC/2016/43219
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal Lever), isentando em 100% 
do valor de € 225,00 (duzentos e vinte e cinco eu-
ros), solicitado por Maria Carlota de Oliveira Costa, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL MARAVE-
DI), NO VALOR DE € 335,00 (TREZENTOS E TRINTA 
E CINCO EUROS), SOLICITADO POR MARIA BEA-
TRIZ DA SILVA TEIXEIRA SANTOS COSTA
EDOC/2016/43619
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização de equipamento mu-
nicipal (Piscina Municipal Maravedi), isentando em 
100% do valor de € 335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), solicitado por Maria Beatriz da Silva 
Teixeira Santos Costa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE VILA 
D’ESTE), NO VALOR DE € 335,00 (TREZENTOS E 
TRINTA E CINCO EUROS), SOLICITADO POR MARIA 
ALBERTINA AMORIM DE OLIVEIRA SILVA
EDOC/2016/43165
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal de Vila d’Este), isentando 
em 100% do valor de € 335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), solicitado por Maria Albertina Amorim 
de Oliveira Silva, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL VILA 
D’ESTE E MARAVEDI), NO VALOR DE €2.850,00 
(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA EUROS), 
SOLICITADO PELA APPACDM
EDOC/2016/48733
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento munici-
pal (Piscina Municipal de Vila d’Este), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta 
euros), solicitado pela APPACDM, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE MA-
RAVEDI), NO VALOR DE €3.850,00 (TRÊS MIL E 
OITOCENTOS E CINQUENTA EUROS), SOLICITADO 
PELO GRUPO DESPORTIVO DA APPACDM
EDOC/2016/48089
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento munici-
pal (Piscina Municipal de Maravedi), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta 
euros), solicitado pelo Grupo Desportivo da APPA-
CDM, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE MA-
RAVEDI), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €6.993,75 (SEIS MIL E NOVECEN-
TOS E NOVENTA E TRÊS EUROS E SETENTA E CIN-
CO CÊNTIMOS), SOLICITADO PELOS ALUNOS DA 
EB 2,3 DE SANTA MARINHA
EDOC/2016/39848
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. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento munici-
pal (Piscina Municipal de Maravedi), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 6.993,75 (seis mil novecentos e noventa e três 
euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pelos 
alunos da EB 2,3 de Santa Marinha, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE VILA 
D’ESTE), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €1.531,25 (MIL QUINHENTOS E 
TRINTA E UM EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS), 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA 

CRIANÇA
EDOC/2016/49216
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento munici-
pal (Piscina Municipal de Vila d’Este), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 1.531,25 (mil quinhentos e trinta e um euros e 
vinte e cinco cêntimos), solicitado pela Associação 
Protetora da Criança, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE 
LEVER), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €262,50 (DUZENTOS E SESSENTA 
E DOIS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLI-
CITADO PELA CANOAGEM DO CLUBE NÁUTICO DE 
CRESTUMA
EDOC/2016/49252
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização de equipamento mu-
nicipal (Piscina Municipal de Lever), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 262,50 (duzentos e sessenta e dois euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado pela Canoagem do 
Clube Náutico de Crestuma, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €1.187,50 (MIL CENTO E OITENTA E 
SETE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO PELO CENTRO DE SOLIDARIEDADE CRISTÃ 
MARANATHA – TENDA DO ENCONTRO
EDOC/2016/49255
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal Aurora Cunha), durante o 
ano letivo de 2016/2017, isentando em 100% do 
valor de € 1.187,50 (mil cento e oitenta e sete eu-
ros e cinquenta cêntimos), solicitado pelo Centro 
de Solidariedade Cristã Maranatha – Tenda do En-
contro, nos termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €675,00 (SEISCENTOS E SETENTA 
E CINCO EUROS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
ABRIGO SEGURO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIE-
DADE SOCIAL
EDOC/2016/49242
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização de equipamento mu-
nicipal (Piscina Municipal Aurora Cunha), durante 
o ano letivo de 2016/2017, isentando em 100% 
do valor de € 675,00 (seiscentos e setenta e cin-
co euros), solicitado pela Associação Abrigo Seguro 
– Associação de Solidariedade Social, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE VILA 
D’ESTE), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €2.375,00 (DOIS MIL E TREZENTOS 
E SETENTA E CINCO EUROS), SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS S.O.S (GULPILHARES)
EDOC/2016/48384
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal de Vila d’Este), durante o 
ano letivo de 2016/2017, isentando em 100% do 
valor de € 2.375,00 (dois mil e trezentos e setenta 
e cinco euros), solicitado pela Associação das Al-
deias S.O.S (Gulpilhares), nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE MA-
RAVEDI), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS 
EUROS), SOLICITADO PELA ACADEMIA SÉNIOR DE 
GAIA
EDOC/2016/48106
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento munici-
pal (Piscina Municipal de Maravedi), durante o ano 

letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 10.800,00 (dez mil e oitocentos euros), soli-
citado pela Academia Sénior de Gaia, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €2.475,00 (DOIS MIL E QUATRO-
CENTOS E SETENTA E CINCO EUROS), SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE 
SANTA ISABEL
EDOC/2016/48495
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal da Granja), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 2.475,00 (dois mil e quatrocentos e setenta e 
cinco euros), solicitado pela Associação Desportiva 
e Cultural de Santa Isabel, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €2.868,75 (DOIS MIL E OITOCEN-
TOS E SESSENTA E OITO EUROS E SETENTA E CIN-
CO CÊNTIMOS), SOLICITADO PELO CENTRO DE RE-
ABILITAÇÃO DA GRANJA
EDOC/2016/50251
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal da Granja), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 2.868,75 (dois mil e oitocentos e sessenta e 
oito euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado 
pelo Centro de Reabilitação da Granja, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE MARA-
VEDI), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, NO 
VALOR DE €3.131,25 (TRÊS MIL E CENTO E TRINTA 
E UM EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 
COSTA MATOS
EDOC/2016/48697
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal da Granja), durante o ano 
letivo de 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 3.131,25 (três mil e cento e trinta e um euros 
e vinte e cinco cêntimos), solicitado pelo Agrupa-
mento de Escolas Dr. Costa Matos, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €825,00 (OITOCENTOS E VINTE E 
CINCO EUROS), SOLICITADO PELO GRUPO DE CA-
NOAGEM DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA RESTAU-
RADORES AVINTENSES
EDOC/2016/48101
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização de equipamento mu-
nicipal (Piscina Municipal Aurora Cunha), durante 
o ano letivo de 2016/2017, isentando em 100% 
do valor de € 825,00 (oitocentos e vinte e cinco 
euros), solicitado pelo Grupo de Canoagem da As-
sociação Recreativa Restauradores Avintenses, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), ENTRE 1 DE SETEMBRO DE 2016 E 31 DE 
JULHO DE 2017, ATÉ AO LIMITE DE 80 ENTRADAS 
MENSAIS, NO VALOR DE € 1.600,00 (MIL E SEIS-
CENTOS EUROS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DOS CARVALHOS
EDOC/2016/50282
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal Aurora Cunha), entre 1 de 
setembro de 2016 e 31 de julho de 2017, até ao 
limite de 80 entradas mensais, isentando em 100% 
do valor de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), so-
licitado pela Associação dos Bombeiros Voluntários 
dos Carvalhos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DA 

GRANJA), ENTRE 1 DE SETEMBRO DE 2016 E 31 DE 
JULHO DE 2017, ATÉ AO LIMITE DE 50 ENTRADAS 
MENSAIS, NO VALOR DE € 3.000,00 (TRÊS MIL EU-
ROS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS DA AGUDA
EDOC/2016/50276
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
municipal devida pela utilização de equipamento 
municipal (Piscina Municipal da Granja), entre 1 de 
setembro de 2016 e 31 de julho de 2017, até ao 
limite de 50 entradas mensais, isentando em 100% 
do valor de € 3.000,00 (três mil euros), solicitado 
pela Associação dos Bombeiros Voluntários da Agu-
da, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE 
LEVER), DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, NO 
VALOR DE € 656,25 (SEISCENTOS E CINQUENTA E 
SEIS EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS), SOLI-
CITADO PELOS ALUNOS DO CENTRO DE FORMA-
ÇÃO DE CANOAGEM DO AGRUPAMENTO DE ESCO-
LAS DIOGO MACEDO
EDOC/2016/50249
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
municipal devida pela utilização de equipamento 
municipal (Piscina Municipal de Lever), durante o 
ano letivo 2016/2017, isentando em 100% do valor 
de € 656,25 (seiscentos e cinquenta e seis euros e 
vinte e cinco cêntimos), solicitado pelos Alunos do 
Centro de Formação de Canoagem do Agrupamento 
de Escolas Diogo Macedo, nos termos informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 43,50 (QUARENTA E TRÊS EUROS E 
CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO POR JOSÉ 
FRANCISCO CASTRO SILVA
EDOC/2016/49277
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida e multa do utente da Piscina 
Municipal da Granja, no valor de € 43,50 (quarenta 
e três euros e cinquenta cêntimos), solicitado por 
José Francisco Castro Silva, nos termos informa-
dos.
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PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS MENSALIDADES E 
MULTAS DA UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA, NO VALOR DE € 44,00 (QUARENTA E QUA-
TRO EUROS), SOLICITADO POR CARMEN ÁUREA 
VALENTE ALVES
EDOC/2016/33342
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação das mensalidades e multa da utente da 
Piscina Municipal da Granja, no valor de € 44,00 
(quarenta e quatro euros), solicitado por Carmen 
Áurea Valente Alves, nos termos informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS MENSALIDADES E 
MULTAS DA UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA, NO VALOR DE € 44,00 (QUARENTA E QUA-
TRO EUROS), SOLICITADO POR CARLA ALEXANDRA 
COSTA CÂNDIDO
EDOC/2016/36349
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação das mensalidades e multas da utente 
da Piscina Municipal da Granja, no valor de € 44,00 
(quarenta e quatro euros), solicitado por Carla Ale-
xandra Costa Cândido, nos termos informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS MENSALIDADES E 
MULTAS DA UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA, NO VALOR DE € 160,00 (CENTO E SES-
SENTA EUROS), SOLICITADO POR MARIA NOÉMIA 
BRANDÃO 
EDOC/2016/36346
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação das mensalidades e multas da utente da 
Piscina Municipal da Granja, no valor de € 160,00 
(cento e sessenta euros), solicitado por Maria Noé-
mia Brandão, nos termos informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS MENSALIDADES E 
MULTAS DA UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA, NO VALOR DE € 154,00 (CENTO E CIN-
QUENTA E QUATRO EUROS), SOLICITADO POR ANA 
ISABEL SILVA GONÇALVES
EDOC/2016/49309
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação das mensalidades e multas da utente da 
Piscina Municipal da Granja, no valor de € 154,00 

(cento e cinquenta e quatro euros), solicitado por 
Ana Isabel Silva Gonçalves, nos termos informados.
PROPOSTA DE ANULAÇÃO DAS DÍVIDAS E RESPE-
TIVAS MULTAS DAS UTENTES DA PISCINA MUNI-
CIPAL DA GRANJA, NO VALOR TOTAL DE € 142,00 
(CENTO E QUARENTA E DOIS EUROS), SOLICITA-
DO PELOS ALUNOS MARIANA DOS SANTOS LOU-
RENÇO, CAROLINA DOS SANTOS LOURENÇO E EU-
GÉNIO SANTOS
EDOC/2016/49142
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação das dívidas e respetivas multas das 
utentes da Piscina Municipal da Granja, no valor de 
€ 142,00 (cento e quarenta e dois euros), solicita-
do pelos alunos Mariana dos Santos Lourenço, Ca-
rolina dos Santos Lourenço e Eugénio Santos, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 
DA MENSALIDADE DE SETEMBRO DA PISCINA MU-
NICIPAL DE LEVER, NO VALOR TOTAL DE € 25,00 
(VINTE E CINCO EUROS), SOLICITADO PELA UTEN-
TE ANA ISABEL VIEIRA PARA O SEU IRMÃO BRUNO 
SANTOS VIEIRA
EDOC/2016/42906
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de autorização da transferência da men-
salidade de setembro da Piscina Municipal de Le-
ver, no valor total de € 25,00 (vinte e cinco euros), 
solicitado pela utente Ana Isabel Vieira para o seu 
irmão Bruno Santos Vieira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLI-
CITADO POR GUILHERMINA ALVES MOREIRA
EDOC/2016/39249
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Muni-
cipal de Vistoria Administrativa, solicitado por Gui-
lhermina Alves Moreira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SO-
LICITADO POR CECÍLIA CONCEIÇÃO CARVALHO 
FONSECA 
EDOC/2016/47276
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir o pedido de dispensa de pagamento da Taxa 
Municipal de Vistoria Administrativa, solicitado por 
Cecília Conceição Carvalho Fonseca, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO 
VALOR DE € 79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SO-
LICITADO POR JOSÉ CARLOS AGUIAR MARTINS 
EDOC/2016/36948
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
municipal de vistoria administrativa, isentando em 
50% do valor de € 79,00 (setenta e nove euros), ou 
seja, o valor de €39,50 (trinta e nove euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por José Carlos Aguiar 
Martins, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 50% DO VALOR 
GLOBAL DE € 664,08 (SEISCENTOS E SESSENTA E 
QUATRO EUROS E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
POR CARMINDA DA CRUZ ROLA – PROC.º 1673/16 
– LEG, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/47176
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 75% DO VALOR 
GLOBAL DE € 402,03 (QUATROCENTOS E DOIS EU-
ROS E TRÊS CÊNTIMOS), SOLICITADO POR ANTÓ-
NIO JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS – PROC.º 2282/16 
– LEG, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/48401
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 75% DO VALOR 
GLOBAL DE € 391,18 (TREZENTOS E NOVENTA E 
UM EUROS E DEZOITO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
POR MARIA JOAQUINA CARVALHO RAMOS PEREIRA 
– PROC.º 2374/16 – LEG, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/48374

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 75% DO VALOR 
GLOBAL DE € 151,97 (CENTO E CINQUENTA E UM 
EUROS E NOVENTA E SETE CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR AMADEU DA CONCEIÇÃO CARVALHO – 
PROC.º 1756/16 – LEG, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/48529
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, DO VALOR DE 
€ 1.204,53 (MIL E DUZENTOS E QUATRO EUROS E 
CINQUENTA E TRÊS CÊNTIMOS), SOLICITADO POR 
MANUEL DE BASTOS SANTOS – PROC.º 261/16 – 
PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, LEVER E 
CRESTUMA
EDOC/2016/48531
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, DO VALOR 
GLOBAL DE € 6.476,58 (SEIS MIL E QUATROCEN-
TOS E SETENTA E SEIS EUROS E CINQUENTA E 
OITO CÊNTIMOS), EM 75% E LICENÇA DE CONS-
TRUÇÃO, SOLICITADO POR NOÉMIA FERNANDA 
FERREIRA SANTOS – PROC.º 420/13 – PL, FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/49840
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, DO VALOR DE 
€ 935,51 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO EUROS 
E CINQUENTA E UM CÊNTIMOS), , EM 75%, SOLI-
CITADO POR MARIA ARMINDA TEIXEIRA RIBEIRO – 
PROC.º 2406/16 – LEG, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/49576
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
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TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, DO VALOR DE 
€ 783,91 (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS EUROS 
E NOVENTA E UM CÊNTIMOS), EM 75%, SOLICI-
TADO POR MÁRIO MARIA DA SILVA MONTEIRO – 
PROC.º 2489/16 – LEG, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/49574
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, DO VALOR 
DE € 121,78 (CENTO E VINTE E UM EUROS E SE-
TENTA E OITO CÊNTIMOS), EM 50%, SOLICITADO 
POR MARIA ADELAIDE SOARES AZEVEDO – PROC.º 
2667/16 – LEG, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MA-
FAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/49544
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, DO VALOR DE 
€ 5.269,83 (CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA 
E NOVE EUROS E OITENTA E TRÊS CÊNTIMOS), EM 
50%, SOLICITADO POR ARGONVIA – SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, LDA – PROC.º 1062/16 – LEG, FRE-
GUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/49548
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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, S.A. – 
PROCESSO Nº 16/11 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33819
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
de publicidade, isentando em 100% do valor de € 
50,00 (cinquenta euros), solicitado pela Sociedade 
de Transportes Coletivos do Porto, S.A. – Processo 
nº 16/11 – União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
A UTILIZAÇÃO DA SALA DE FORMAÇÃO DO PAR-

QUE BIOLÓGICO NO VALOR DE € 307,50 (TREZEN-
TOS E SETE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELO NÚCLEO - NÚCLEO INTERATIVO DE 
ASTRONOMIA
EDOC/2016/48513
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa refe-
rente à utilização da sala de formação do Parque 
Biológico, isentando em 100% do valor de € 307,50 
(trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos), so-
licitado pelo Núcleo - Núcleo Interativo de Astrono-
mia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 109,78 (CENTO E NOVE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DAS “FESTAS DE SANTO OVÍDEO”, 
NOS DIAS 2 A 6 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICI-
TADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/45988
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor de € 109,78 (cento e nove eu-
ros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção de 
€ 76,85 (setenta e seis euros e oitenta e cinco cên-
timos), solicitado pela Junta de Freguesia de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO DA “2ª EDIÇÃO TRAIL DE CANELAS”, NO 
DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/49805
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor de € 52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta cêntimos), ou seja, isenção de € 
36,95 (trinta e seis euros e noventa e cinco cênti-
mos), solicitado pela Junta de Freguesia de Cane-
las, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
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DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 66,78 (SESSENTA E SEIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS “CINEMA AO AR LI-
VRE”, NO DIA 09 DE SETEMBRO E “DIA PELA SAÚ-
DE”, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICI-
TADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROSO E 
SEIXEZELO
EDOC/2016/48222
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor de € 66,78 (sessenta e seis 
euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção 
de € 46,75 (quarenta e seis euros e setenta e cin-
co cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de 
Pedroso e Seixezelo, 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 DA “FESTA EM HONRA DO SENHOR 
DA VERA CRUZ DO CANDAL”, NOS DIAS 16 A 18 
DE SETEMBRO, SOLICITADO PELA CONFRARIA DO 
SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL
EDOC/2016/48537
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor de € 81,78 (oitenta e um euros 
e setenta e oito cêntimos), ou seja, isenção de € 
57,25 (cinquenta e sete euros e vinte e cinco cên-
timos), solicitado pela Confraria do Senhor da Vera 
Cruz, 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 DO EVENTO “PORTO GRANFONDO 
2016”, NO DIA 25 DE SETEMBRO, SOLICITADO 
PELO BIKE SERVICE – EVENTOS DESPORTISTAS
EDOC/2016/49295
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor de € 53,89 (cinquenta e três 

euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, isenção 
de € 37,72 (trinta e sete euros e setenta e dois 
cêntimos), solicitado pela Bike Service – Eventos 
Desportistas, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 145,90 (CENTO E QUA-
RENTA E CINCO EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DAS FONTES, NOS DIAS 7, 8 E 9 
DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/48245
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor de € 145,90 (cento e quarenta 
e cinco euros e noventa cêntimos), ou seja, isenção 
de € 102,13 (cento e dois euros e treze cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de Serzedo e 
Perosinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO, NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EUROS 
E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO DE PROCISSÃO DAS FESTAS EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO DIA 04 DE 
SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELO JUNTA DE 
FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/48435
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isentan-
do em 70% do valor de € 26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos) ou seja, isenção de € 
18,82 (dezoito euros e oitenta e dois cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de S. Félix da 
Marinha, nos termos informados.
 

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
DESPEJO DE MARCO ANTÓNIO RODRIGUES TEI-
XEIRA, ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA 
RUA D. GLÓRIA DE CASTRO, Nº 42 – 7º DIR. TRAS., 
FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO, NOS TER-
MOS DA INF. Nº 03.16.DAJ.HAB E RESPETIVO RE-
LATÓRIO FINAL 
EDOC/2016/50472
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Marco António Rodrigues Teixeira, ar-
rendatário da habitação sita na Rua D. Glória de 
Castro nº 42, 7º Dir-Trs., freguesia de Vilar de An-
dorinho, nos termos da Informação nº 03.16.DAJ.
HAB e respetivo Relatório Final.
DESPEJO DE MARIA AMÉLIA GOMES GONÇALVES, 
ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA RUA JOSÉ 
DINIS DOS SANTOS, BLOCO 2 Nº 32 – 1º H, EM-
PREENDIMENTO D. MANUEL MARTINS, FREGUESIA 
DE OLIVEIRA DO DOURO, NOS TERMOS DA INF. Nº 
02.16.DAJ.HAB E RESPETIVO RELATÓRIO FINAL 
EDOC/2016/50457
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 100, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Maria Amélia Gomes Gonçalves, ar-
rendatária da habitação sita na Rua José Dinis dos 
Santos, Bloco 2 nº 32 – 1º H, Empreendimento D. 
Manuel Martins, freguesia de Oliveira do Douro, nos 
termos da Inf. nº 02.16.DAJ.HAB e respetivo Rela-
tório Final.
DESPEJO DE HÉLDER MANUEL CORREIA GOMES, 
ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA PRACETA 
JOÃO O MARQUES, BLOCO 38 – 1º ESQ, FREGUE-
SIA DE VILAR DE ANDORINHO, NOS TERMOS DA 
INF. Nº 16.16.DAJ.HAB E RESPETIVO RELATÓRIO 
FINAL 
EDOC/2016/50467
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Hélder Manuel Correia Gomes, arren-
datário da habitação sita na Praceta João O Mar-
ques, Bloco 38 – 1º Esq.º, Freguesia de Vilar de 
Andorinho, nos termos da Inf. N.º 16.16.DAJ.HAB e 
respetivo Relatório Final.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPA-
ÇO PÚBLICO, NO MONTANTE GLOBAL DE € 140,00 
(CENTO E QUARENTA EUROS), SOLICITADO POR 
MANUEL MARIA PACHECO RIBEIRO SILVA – PRO-
CESSO 3493/16 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/49821
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 102, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa a título 
de licença de ocupação de espaço público, isentan-
do em 100% do valor de € 140,00 (cento e qua-

renta euros), solicitado por Manuel Maria Pacheco 
Ribeiro Silva – Processo 3493/16 – PL – União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afura-
da, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚ-
BLICO, NO MONTANTE GLOBAL DE € 160,00 (CEN-
TO E SESSENTA EUROS), SOLICITADO POR LUIS 
MANUEL DA SILVA SANTOS – PROCESSO 4876/15 
– PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/49809
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 103, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
a título de licença de ocupação de espaço público, 
isentando em 100% do valor de € 160,00 (cento e 
sessenta euros), solicitado por Luís Manuel da Silva 
Santos – Processo 4876/15 – PL – União de Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPA-
ÇO PÚBLICO, NO MONTANTE DE € 28,50 (VINTE E 
OITO EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR FERNANDO J. F. SANTOS – PROCESSO 
4286/15 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/49832
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 104, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa a título 
de licença de ocupação de espaço público, isentan-
do em 100% do valor de € 28,50 (vinte e oito euros 
e cinquenta cêntimos), solicitado por Fernando J. F. 
Santos – Processo 4286/15 – PL – União de Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE 
OBRAS, NO MONTANTE GLOBAL DE € 442,00 (QUA-
TROCENTOS E QUARENTA E DOIS EUROS), EM 
80%, SOLICITADO POR FERNANDO J. F. SANTOS – 
PROCESSO 4286/15 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/49888
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 105, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa a título 
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de emissão do alvará de licença de obras, isentan-
do em 100% do valor de € 442,00 (quatrocentos e 
quarenta e dois euros), solicitado por Fernando J. 
F. Santos – Processo 4286/15 – PL – União de Fre-
guesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPA-
ÇO PÚBLICO, NO MONTANTE GLOBAL DE €131,25 
(CENTO E TRINTA E UM EUROS E VINTE E CINCO 
CÊNTIMOS), SOLICITADO POR MANUEL MOREIRA 
PEREIRA – PROCESSO 4812/15 – PL – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2016/49815
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 106, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa a título 
de licença de ocupação de espaço público, isentan-
do em 100% do valor de € 131,25 (cento e trinta e 
um euros e vinte e cinco cêntimos), solicitado por 
Manuel Moreira Pereira – Processo 4812/15 – PL – 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA 
DE OBRAS, NO MONTANTE GLOBAL DE € 442,00 
(QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS EUROS), 
EM 80%, SOLICITADO POR LÍDIA DA CONCEI-
ÇÃO PEREIRA TENTE – PROCESSO 2130/16 – PL – 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/49893
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
a título de emissão do alvará de licença de obras, 
isentando em 80% do valor de € 442,00 (quatro-
centos e quarenta e dois euros), ou seja, isenção 
de € 353,60 (trezentos e cinquenta e três euros e 
sessenta cêntimos), solicitado por Lídia da Concei-
ção Pereira Tente – Processo 2130/16 – PL – União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE UTI-
LIZAÇÃO, NO VALOR GLOBAL DE € 349,00 (TRE-
ZENTOS E QUARENTA E NOVE EUROS), SOLICITA-
DO PELA FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE 
S. PEDRO DE PEDROSO – PROCESSO 3745/12 – PL 
– UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXE-
ZELO

EDOC/2016/49721
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 108, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa a título 
de licença de autorização de utilização, isentando 
em 100% do valor de € 349,00 (trezentos e qua-
renta e nove euros), solicitado pela Fábrica da Igre-
ja da Freguesia de S. Pedro de Pedroso – Processo 
3745/12 – PL – União das Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 
AGOSTO 2016
EDOC/2016/49234
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 109, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E AFURADA RE-
FERENTE A EVENTOS DE VERÃO 2016 – PRIMEIRA 
REVISÃO- NO VALOR TOTAL DE € 9.315,00 (NOVE 
MIL TREZENTOS E QUINZE EUROS)
EDOC/2016/50141
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 109, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias 
de Santa Marinha e Afurada referente a Eventos de 
Verão 2016 (Primeira Revisão), no valor total de € 
9.315,00 (nove mil trezentos e quinze euros), nos 
termos acordados.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DA 
POSTURA DO CONTINGENTE DE TÁXIS DO MUNI-
CÍPIO
EDOC/2016/627
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de Alteração de Localização da Postura 
do Contingente de Táxis do Município, nos termos 
propostos.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 104/DAPU/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42.° do Código de Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
Janeiro, durante as minhas férias de 9 a 26 de se-
tembro, designo para me substituir: a Dr.ª Fátima 
Silva, 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, 6 de se-
tembro de 2016 
A Diretora do Departamento de Ambiente e Par-
ques Urbanos (Ana Rita Diogo, Eng.ª)

DESPACHO N.º 105/DAPU/2016
Considerando,
Que o senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro me 
subdelegou as competências constantes do seu 
despacho n.º 87/VMM/2016,
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação,
Assim,
E ao abrigo do disposto nos artigos 43.º; 44.º e 
50.º, todos do CPA, tendo ainda presente o dispos-
to no artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro,
Subdelego, no Chefe de Divisão de Fiscalização e 
Contraordenações, Dr. José António Dias Figueire-
do, as seguintes competências:
1. Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência, 
nomeadamente a expedida para entidades e orga-
nismos públicos ou particulares;
2. Nomear os técnicos para proceder a vistorias 
técnicas, nos termos previstos no artigo 90.º, nº 
1 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro;
3. Praticar todos os atos e formalidades de caracter 
instrumental, em matéria de fiscalização municipal 
e contraordenações, necessários ao exercício das 
competências decisórias do Senhor Vereador e de 
mim próprio com poderes subdelegados na maté-
ria;
4. Nomear os instrutores dos processos de contra-
ordenação e determinar a audição de testemunhas 
ou de depoimento de parte;
5. 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.º 
do Decreto- Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, nos 
casos em que o valor em dívida seja inferior a € 
2.000,00;
6. No âmbito das autorizações para utilização da 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, ENTRE 25% a 100% 
DO VALOR GLOBAL DE € 17.070,99 (DEZASSETE 
MIL SETENTA EUROS E NOVENTA E NOVE CÊNTI-
MOS), SOLICITADO POR SANTA CASA DE MISERI-
CÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 4071/16 
– PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/50971
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de Taxa 
Municipal de Urbanização, isentando em 100% do 
valor de € 17.070,99 (dezassete mil setenta euros 
e noventa e nove cêntimos), solicitado por Santa 
Casa de Misericórdia de Vila Nova de Gaia – Proc.º 
4071/16 – PL, União das Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, nos termos informa-
dos.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO - Cons-
tatou-se que os dois munícipes inscritos para inter-
venção na presente reunião, não compareceram à 
mesma.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 ho-
ras, o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual se elaborou a presente ata apro-
vada, 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 Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio Mi-
guel Vieira de Azevedo)
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via pública para realização de atividades de carác-
ter desportivo, festivo ou outro, as previstas no ar-
tigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 
24 de março, desde que instruídas com pareceres 
favoráveis;
7. No âmbito da Divisão, e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas.
Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pelo Senhor 
Chefe de Divisão de Fiscalização e Contraordena-
ções, Dr. José António Dias Figueiredo.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de se-
tembro de 2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira.

DESPACHO N.º 106/DME/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de 
janeiro, durante a minha ausência por motivo de 
férias, no período compreendido entre 28 de se-
tembro e 04 de outubro de 2016, delego transito-
riamente as minhas competências próprias e sub-
delegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar Vidinhas 
Correia, Técnico Superior. 
Vila Nova de Gaia, 26 de setembro de 2016 
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipamen-
tos, (Eng.ª Rosa Dias)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 21/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Auditoria e Qualidade, considerando 
a carência de técnicos especializados, para assegu-
rar o funcionamento eficaz e eficiente do Gabine-
te identificado, determino que o trabalhador Nuno 
Miguel Correia do Novo Pinhal, com o n.º ordem 
5745, especialista de informática, passe a exercer 
funções no referido Gabinete, a partir do dia 13 de 
setembro de 2016, deixando a divisão de Sistemas 
de informação.
Município de Vila Nova de Gaia, 12 de setembro 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 22/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal para a Inclusão Social, consi-
derando a carência de técnicos especializados para 

assegurar o funcionamento eficaz e eficiente da di-
reção identificada, determino que a trabalhadora 
Elsa Maria dos Santos Ribeiro, técnica superior, 
com o n ° de ordem 5748, passe a exercer funções 
na referida direção, a partir do dia 20 de setembro 
de 2016. 
Município de Vila Nova de Gaia, 16 de setembro 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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D.1. PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL 
DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM VILA 
NOVA DE GAIA

Preâmbulo
Considerando que:
Compete às Câmaras Municipais a aprovação da lo-
calização de parques ou zonas de estacionamento, 
sendo as condições de utilização e taxas devidas 
pelo estacionamento aprovadas por regulamento 
municipal (cfr. artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei 
n.º 81/2006, de 20 de abril);
De acordo com o n.º 2 do artigo 70.º do Código 
da Estrada, os parques e zonas de estacionamento 
podem ser afetos a veículos de certas categorias, 
podendo a sua utilização ser limitada no tempo ou 
sujeita ao pagamento de uma taxa, nos termos fi-
xados em regulamento; 
O Regulamento Municipal de Estacionamento em 
vigor se encontra desajustado face à exigência de 
adoção de uma nova estratégia de mobilidade con-
ducente a uma ordenação mais eficiente da circu-
lação rodoviária no concelho de Vila Nova de Gaia;
Na necessária busca de equilíbrio entre os múltiplos 
interesses em presença se pretende evitar o esta-
cionamento anárquico e abusivo, de que resulta, 
em última análise, a degradação da qualidade de 
vida da cidade de Vila Nova de Gaia e principalmen-
te dos que aqui vivem e trabalham;
Para esse efeito se impõe a criação de um regime 
de estacionamento mais flexível, adaptado e atento 
aos interesses específicos atuais de cada tipo de 
utente, nomeadamente aos dos residentes e dos 
agentes económicos locais e, bem assim, à dinâmi-
ca inerente aos fluxos de trânsito citadino, necessa-
riamente diferenciados e conjunturais, em função 
das circunstâncias de tempo e espaço, aos quais a 
organização da oferta de estacionamento na cidade 
deve responder prontamente com a máxima eficá-
cia e qualidade. 
Neste contexto, o presente Regulamento adota um 
conjunto de medidas inovadoras entre as quais se 
contam, nomeadamente, a criação de Bolsas de Es-
tacionamento e a criação do Cartão de Comerciante 
nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.
As Bolsas de Estacionamento, espaços com carac-
terísticas e objetivos de exploração diferenciados, 
podem ser de alta e baixa rotação, sujeitos a taxas 
e limites horários máximos de permanência dos ve-
ículos de 4 e 8 horas, respetivamente, de cargas e 
descargas, dentro de limites horários pré-estabe-
lecidos, ou Bolsas para residentes e comerciantes, 
afetas ao estacionamento exclusivo de veículos de 
titulares do respetivo Cartão de Residente ou de 
Comerciante. 
O Cartão de Comerciante, permitirá ao respetivo 
titular, mediante o pagamento de uma taxa anu-
al, estacionar livremente na bolsa da zona de esta-

cionamento de duração limitada correspondente à 
respetiva sede ou domicílio profissional. Trata-se de 
uma medida de claro incentivo ao pequeno comér-
cio local especificamente dirigida aos titulares de 
estabelecimentos comerciais situados em ZEDL que 
não possuam alternativa de estacionamento para 
os veículos afetos à respetiva atividade.
De acordo com o preceituado na alínea k) do n.º 1 
do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, compete à Câmara Municipal ela-
borar e submeter à aprovação da Assembleia Mu-
nicipal os projetos de regulamentos externos do 
município. 
Durante o período de apreciação foram recolhidas 
sugestões dos interessados nos termos e para os 
efeitos do artigo 101º, nº 1 do Código do Procedi-
mento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 241º 
da Constituição da República Portuguesa e 25º, nº 
1, alínea g), do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, sob proposta da Câmara Municipal, a 
Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia aprova 
o seguinte regulamento:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e 
nos termos do artigo 241º da Constituição da Re-
pública Portuguesa, dos artigos 25º, nº 1 alínea g) 
e 33º, nº 1 alínea rr) do Regime Jurídico das Autar-
quias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, do artigo 20º, nº 1 da Lei nº 73/2013, 
de 03 de setembro, que estabelece o Regime Finan-
ceiro das Autarquias Locais e das Entidades Inter-
municipais, do artigo 8º, n.º 1 da Lei nº 53-E/2006, 
de 29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das 
Autarquias Locais), do artigo 5º, nº 1 alínea d) do 
Decreto-Lei nº 44/2005, de 23 de fevereiro, com a 
redação introduzida pela Lei nº 72/2013, de 3 de 
setembro e pelo Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 de 
outubro, dos artigos 70º, 71º e 169º, do Código da 
Estrada, do artigo 5º da Lei nº 72/2013, de 3 de 
setembro, do artigo 2º do Anexo ao Decreto-Lei nº 
81/2006, de 20 de abril e Decreto-Lei nº 146/2014, 
de 9 de outubro.

Artigo 2.º
Objeto e Âmbito de Aplicação

1. O presente Regulamento estabelece o regime 
de estacionamento de veículos, em Vila Nova de 
Gaia, regula as condições de utilização dos respe-
tivos parques e zonas de estacionamento e define 
as taxas ou preços devidos e regime de fiscalização 
correspondentes bem como as regras aplicáveis às 

D. REGULAMENTOS
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operações de cargas e descargas.
2. Excluem-se do disposto no número anterior os 
parques de estacionamentos não abertos ao uso 
público e as zonas de estacionamento situadas fora 
da via pública.
3. Os condicionamentos ao estacionamento e ope-
rações de cargas e descargas a veículos com peso 
bruto superior a 3500 kg e às operações de cargas 
e descargas fora dos locais indicados para o efeito, 
a veículos com peso bruto inferior a 3500 kg, no 
interior da zona delimitada entre a IC1, IC2, Ro-
tunda de St. Ovídio, Avenida da República, Avenida 
Vasco da Gama (Variante à E.N. 222) e VL9 regem-
-se pelo Regulamento de Circulação e Operações de 
Carga e Descargas na cidade de Vila Nova de Gaia. 
(ANEXO I)
4. O estacionamento na Zona 01 do Centro Históri-
co fica sujeito à aplicação do disposto no respetivo 
Regulamento Municipal.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, considera-
-se:
a) Bolsas de Estacionamento (BE) – zonas es-
peciais de estacionamento, no interior das Zonas 
de Estacionamento de Duração Limitada, com ca-
racterísticas de exploração diferenciadas, delimita-
das e aprovadas pela Câmara Municipal de Gaia, 
nos termos do presente Regulamento, de acordo 
com objetivos específicos de interesse público mu-
nicipal. 
b) Bolsa de Estacionamento de Duração Limi-
tada de Alta Rotação (BAR) – espaço afeto ao 
estacionamento sujeito a pagamento de uma taxa, 
bem como a limites máximos de permanência dos 
veículos que não podem ultrapassar 4 horas.
c) Bolsa de Estacionamento de Duração Limi-
tada de Baixa Rotação (BBR) – espaço afeto ao 
estacionamento sujeito a pagamento de uma taxa, 
bem como a limites máximos alargados de 8 horas 
de permanência dos veículos.
d) Bolsa de Cargas e Descargas (BCD) – espaço 
especialmente destinado, dentro dos limites horá-
rios estabelecidos, à paragem e estacionamento de 
veículos automóveis para a realização de operações 
de carga e descarga pelo tempo indispensável para 
o efeito.
e) Bolsa de Estacionamento para Residentes 
(BER) – espaço afeto ao estacionamento exclusivo 
de titulares de Cartão de Residente da respetiva 
Zona de Estacionamento de Duração Limitada, atri-
buído nos termos e condições constantes da Secção 
III do Capítulo IV.
f) Bolsa de Estacionamento para Comercian-
tes (BEC) – espaço afeto ao estacionamento ex-
clusivo de titulares de Cartão de Comerciante da 
respetiva Zona de Estacionamento de Duração Li-

mitada, atribuído nos termos e condições constan-
tes da Secção IV do Capítulo IV.
g) Lugar de Estacionamento Privativo (LEP) - 
local da via pública especialmente destinado, por 
construção ou sinalização, ao estacionamento pri-
vativo de veículos ligeiros perfeitamente identifica-
dos, pertencentes a pessoas singulares ou coleti-
vas, nos termos do disposto no artigo 9º, mediante 
o pagamento das taxas fixadas no Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município 
de Vila Nova de Gaia, bem como dos veículos ao 
serviço das entidades mencionadas no artigo 10º, 
no exercício das funções que lhe são inerentes, 
sendo sempre e em qualquer caso, titulado por li-
cença a conceder pela Câmara Municipal.
h) Parque de estacionamento (PE) - local ex-
clusivamente destinado ao estacionamento de ve-
ículos;
i) Via pública - via de comunicação terrestre afeta 
ao trânsito público.
j) Zonas de Estacionamento de Duração Limi-
tada (ZEDL’s) – zonas da via pública, cuja locali-
zação é aprovada pela Câmara Municipal de Gaia, 
em que a ocupação de lugares de estacionamento 
está sujeita a determinadas condições específicas 
de horário, limites de tempo de permanência e ou 
a classes de veículos, bem como ao pagamento de 
taxas fixadas no Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, 
e constantes de sinalização colocada nas respetivas 
Zonas, podendo, ainda, incluir Bolsas de Estaciona-
mento. 

Artigo 4.º
Locais de Estacionamento e de Operações de 

Cargas e Descargas
1. Os Parques de Estacionamento, os Lugares de 
Estacionamento Privativo, as Zonas Estacionamen-
to de Duração Limitada e respetivas Bolsas, devida-
mente indicados nos termos do Código da Estrada e 
legislação complementar, constituem, para efeitos 
deste Regulamento, locais destinados ao estaciona-
mento de veículos, sem prejuízo dos demais locais 
e regras de estacionamento genericamente previs-
tos naqueles normativos legais. 
2. Sem prejuízo, igualmente, das normas legais e 
regulamentares em vigor e do disposto na alínea 
g) do artigo 26.º, as operações de cargas e descar-
gas, no período compreendido entre as 08.00 e as 
20.00 horas, só são permitidas nos locais e bolsas 
(BCD) devidamente autorizados e sinalizados para 
o efeito.
3. No interior da zona delimitada entre a IC1, IC2, 
Rotunda de St. Ovídio, Avenida da República, Ave-
nida Vasco da Gama (Variante à E.N. 222) e VL9, 
as operações de cargas e descargas só podem ser 
realizadas entre as 10:00 as 17:00 horas.
4. Excecionam-se do disposto no número anterior, 
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as operações realizadas na Avenida da República, 
que só podem ser efetuadas entre as 10:30 e as 
16:00 horas.

TÍTULO II
LOCAIS DE ESTACIONAMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 5.º
Taxas, Condições de Utilização e Horários

1. O acesso e estacionamento em PE, LEP, ZEDL e 
respetivas Bolsas estão sujeitos ao pagamento das 
taxas ou preços e às condições de utilização e ho-
rários fixados pelo Município nos termos da Lei e do 
presente Regulamento.
2. A Informação relativa ao acesso e estacionamen-
to referidos no número anterior consta de sinaliza-
ção colocada nos respetivos locais.
3. As taxas devidas nos termos do nº 1 são as cons-
tantes do Regulamento Municipal de Taxas e Outras 
Receitas do Município devidamente publicitadas nos 
termos da lei.
4. As taxas devidas pelo estacionamento em área 
objeto de contrato de concessão celebrado com o 
Município para a exploração de lugares de estacio-
namento, incluindo as relativas à emissão de qual-
quer título válido de estacionamento para a mesma 
área, constituem receita do respetivo concessioná-
rio, nos termos do artigo 17.º, n.º 5 do presente 
Regulamento.

Artigo 6.º
Responsabilidade

O pagamento das taxas por ocupação de lugares 
de estacionamento não constitui o Município de Vila 
Nova de Gaia, seus serviços ou agentes, ou empre-
sas concessionárias do espaço respetivo, em qual-
quer tipo de responsabilidade perante o utilizador, 
designadamente por eventuais danos, furtos, per-
das ou deteriorações dos respetivos veículos ou dos 
bens que se encontrem no seu interior.

Artigo 7.º
Equipamentos

1. Os equipamentos de controlo de acesso e valida-
de de autorização de estacionamento afetos à exe-
cução do presente Regulamento são propriedade 
do Município ou das entidades concessionárias, nos 
termos previstos nos respetivos contratos, sendo 
proibida qualquer intervenção não autorizada que 
os vise obstruir, danificar, abrir ou alterar por qual-
quer meio.
2. As condições de funcionamento do equipamento 
para obtenção de autorização ou título válido de 
estacionamento são objeto de divulgação em local 
adequado para o efeito e a sua utilização pressupõe 

o seu conhecimento e aceitação.

CAPÍTULO II
DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO (PE)

Artigo 8.º
Parques de Estacionamento

1. Os Parques de Estacionamento públicos muni-
cipais podem ser instalados em qualquer espaço, 
coberto ou descoberto, à superfície ou subterrâneo 
do domínio público ou privado municipal, exclusi-
vamente destinado ao estacionamento de veículos 
mediante o pagamento de uma taxa ou um preço, 
desde que devidamente demarcado e sinalizado, 
devendo as entradas e saídas dos parques de esta-
cionamento ser devidamente sinalizadas de acordo 
com os sinais de trânsito previstos no regulamento 
do Código da Estrada. 
2 - Quando a entidade titular, exploradora ou ges-
tora do parque de estacionamento seja diferente 
da câmara municipal, as condições de utilização e o 
modo de determinação do preço devido pelo esta-
cionamento são aprovados pelos órgãos municipais 
competentes a requerimento daquela entidade.

CAPÍTULO III
DOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVA-

TIVO (LEP)

Artigo 9.º
Objeto e Âmbito

1. A Câmara Municipal pode autorizar a criação de 
LEP, a pedido de quaisquer pessoas singulares ou 
coletivas.
2. O estacionamento privativo destina-se a veícu-
los ligeiros, sendo que, em condições excecionais, 
devidamente justificadas, pode a Câmara autorizar 
o estacionamento de veículos de outras categorias. 
3. A atribuição de LEP está sujeita a licenciamento 
municipal, ao pagamento das taxas constantes do 
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia e obriga à corres-
pondente sinalização, nos termos do Regulamento 
do Código da Estrada e demais legislação comple-
mentar.
4. A atribuição de LEP é titulada por Cartão de Esta-
cionamento, com as seguintes indicações:
a) Nome do titular; 
b) Validade; 
c) Identificação da zona privativa de estacionamen-
to a que se destina. 
5. Aos lugares de estacionamento privativo corres-
pondem 2 escalões: 
a) Escalão I (estacionamento efetuado em arrua-
mento da zona interior à delimitada pelo IC1, IC2 
(troço compreendido entre os Nós de Coimbrões e 
de Santo Ovídio), Avenida da República, Rotunda 
de Santo Ovídio, Avenida Vasco da Gama (troço 
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entre Avenida da República e Rotunda Afonso de 
Albuquerque) e VL9, incluindo nos próprios e ainda 
na Rua Conceição Fernandes). 
b) Escalão II (estacionamento efetuado fora das 
zonas referidas no escalão I). 
6. Não é autorizado o estacionamento privativo que, 
pelas suas características, possa impedir a normal 
circulação do trânsito de viaturas e peões ou ser 
causa de prejuízos injustificados para terceiros. 
7. Sempre que aumente o número de LEP conce-
didos na área de uma ZEDL, a Câmara Municipal 
compensará o Concessionário em número equiva-
lente de lugares adicionais de estacionamento de 
duração limitada na mesma área, a requerimento 
deste. 

Artigo 10.º
Isenções

Caso beneficiem da atribuição de LEP, poderão ser 
isentas ou dispensadas do pagamento da taxa cor-
respondente, nos termos do Regulamento de Taxas 
e outras Receitas do Município, as seguintes enti-
dades:
a) Freguesias;
b) Serviços desconcentrados da Administração 
Central;
c) Tribunais; 
d) Escolas; 
e) Unidades públicas de prestação de cuidados de 
saúde;
f) Corporações de bombeiros;
g) Forças militarizadas e policiais;
h) IPSS; 
j) Cidadãos com mobilidade reduzida.

Artigo 11.º
Procedimento

1. A atribuição da licença de estacionamento pri-
vativo deve ser requerida através de impresso pró-
prio. 
2. O requerimento deve conter, além da identifi-
cação do requerente, o respetivo número fiscal, 
a indicação exata do local e número de lugares a 
ocupar, o período de utilização pretendido, as ca-
racterísticas gerais de utilização, bem como outros 
elementos, nomeadamente comprovativos, cuja 
apresentação seja exigida para cada caso. 
3. A atribuição de licença para mais do que um lugar 
de estacionamento privativo, até ao limite máximo 
de três lugares, deve ser especialmente fundamen-
tada na imprescindibilidade desse estacionamento 
para a prossecução da atividade do requerente e na 
inexistência de soluções alternativas.

Artigo 12.º
Duração da Licença e Renovação

1. As licenças são concedidas por ano civil e fração. 
2. Sem prejuízo do disposto nos números anterio-

res, desde que solicitadas nos 6 primeiros meses 
do ano civil e nos casos devidamente justificados, 
poderão ser emitidas licenças para períodos inferio-
res a 12 meses, com um mínimo de 6 meses, a que 
corresponderá uma taxa proporcional ao respetivo 
período. 
3. Caso não seja manifestado interesse na sua não 
renovação até ao dia 1 de dezembro, as licenças 
são renovadas automaticamente no fim de cada 
ano civil, nos termos do Regulamento Municipal de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova 
de Gaia em vigor, ficando a sua validade dependen-
te do pagamento da respetiva taxa.

Artigo 13.º
Horário de Utilização

1. O licenciamento de lugares de estacionamento 
privativo, previstos no presente regulamento, está 
sujeito, em regra, ao horário predefinido das 8:00 
às 20:00 horas, nos dias úteis.
2. A requerimento fundamentado das entidades 
cujas atividades requeiram utilizações prioritárias, 
podem ser atribuídos, fora do horário atrás refe-
rido, incluindo aos fins de semana, sub períodos 
complementares com a duração mínima de uma 
hora.
3. Excluem-se dos limites referidos no nº 1 os luga-
res destinados a pessoas com mobilidade reduzida 
e a instituições que prossigam, de forma ininter-
rupta, atividades prioritárias de interesse público, 
caso em que a licença se considera igualmente inin-
terrupta.

CAPÍTULO IV
ZONAS ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO 

LIMITADA (ZEDL)

Secção I
Disposições Gerais

Artigo 14.º
Zonas de Estacionamento de Duração Limita-

da (ZEDL’s)
1. A criação, localização e alteração das ZEDL’s 
compete à Câmara Municipal de Gaia que, no seio 
daquelas, poderá definir Bolsas de Estacionamen-
to nos termos do presente Regulamento, ficando 
a respetiva exploração e fiscalização total ou par-
cialmente a cargo do Município, ou sob gestão de 
outras entidades, nomeadamente concessionárias, 
nos termos legais e contratuais. 
2. As Zonas de Estacionamento de Duração Limi-
tada, existentes no Concelho de Vila Nova de Gaia 
são as constantes da PLANTA junta como ANEXO II 
e Tabela Anexa: (a. ZONA 1; b. ZONA 2; c. ZONA 
3; d. ZONA 4).
3. As taxas, horários e condições de funcionamento 
das ZEDL’s e respetivas Bolsas são as que constam 
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do artigo 17.º do presente Regulamento.

Artigo 15.º
Sinalização

1. As entradas e saídas das ZEDL´s e respetivas 
Bolsas de Estacionamento (BE) estão sujeitas às 
restrições do presente Regulamento e são delimi-
tadas e devidamente sinalizadas nos respetivos lo-
cais, nos termos do Código da Estrada.
2. No interior das ZEDL´s e respetivas BE, o esta-
cionamento será demarcado com sinalização hori-
zontal e vertical, nos termos do Regulamento do 
Código da Estrada.

Artigo 16.º
Aquisição do Direito de Estacionamento

1. O direito ao acesso e estacionamento nas ZEDL’s 
e nas BE constitui-se mediante autoliquidação da 
taxa devida pelo estacionamento e sua comprova-
ção por meio de exibição de um título válido para o 
estacionamento.
2. Para efeitos do disposto no presente Regulamen-
to entende-se por autoliquidação o pagamento do 
valor da taxa devida pelo estacionamento, atra-
vés dos meios admitidos para o efeito, mediante a 
emissão de um Título de Estacionamento, compro-
vativo daquele pagamento.
3. A comprovação da autoliquidação da taxa devi-
da pelo estacionamento efetua-se, pela colocação 
do Título de Estacionamento no interior do veícu-
lo, junto ao para-brisas, com o rosto voltado para 
o exterior de modo a serem visíveis e legíveis as 
menções dele constantes, sem prejuízo da conces-
são de dispensa daquela comprovação nos casos 
expressamente previstos no presente Regulamento 
bem como nos casos em que tal dispensa decorra 
do meio utilizado para autoliquidação da taxa.
4. Sempre que o Título de Estacionamento não esti-
ver colocado da forma estabelecida no número an-
terior, presume-se o não pagamento da taxa devida 
pelo estacionamento.

Artigo 17.º
Condições de Utilização, Horários e Taxas

1. O acesso e estacionamento nas ZEDL´s e respe-
tivas Bolsas estão sujeitos às condições de utiliza-
ção, horários e taxas constantes do Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município.
2. O direito ao estacionamento nas ZEDL´s e BE 
é conferido pela titularidade do respetivo título de 
estacionamento, comprovativo da autoliquidação 
da taxa correspondente, válido para o local, em su-
porte físico ou eletrónico, nos termos estabelecidos 
no presente Regulamento e numa das modalidades 
previstas no artigo seguinte.
3. A comprovação da existência de título de esta-
cionamento em suporte físico efetua-se mediante a 
sua colocação no interior do veículo, junto do para-

-brisas, de forma visível e legível do exterior, in-
dependentemente de se tratar do respetivo Talão, 
do Cartão de Residente, do Cartão de Comerciante, 
do Cartão de Estacionamento ou de qualquer outro 
documento, cartão ou dístico que possibilite valida-
mente o estacionamento a utilizadores específicos.
4. A comprovação da existência de título de esta-
cionamento em suporte físico só pode ser afasta-
da quando seja expressamente dispensada pela 
entidade gestora dos lugares de estacionamento, 
em função da existência de outro meio de controlo 
válido, nomeadamente, eletrónico, ou virtual devi-
damente aprovado pela Câmara Municipal de Gaia.
5. Exceto no que respeita a Lugares de Estaciona-
mento Privativo cuja taxa constitui receita muni-
cipal, todas as demais taxas devidas pelo estacio-
namento em área objeto de contrato de concessão 
celebrado com o Município para a exploração de 
lugares de estacionamento de duração limitada, 
incluindo as relativas à emissão de qualquer títu-
lo válido de estacionamento para a mesma área, 
constituem receita do respetivo concessionário.
6. Nos casos referidos no número anterior, compete 
à entidade concessionária da exploração de lugares 
de estacionamento proceder à cobrança das taxas 
devidas pelos títulos válidos de estacionamento, 
mediante disponibilização dos equipamentos e ou-
tros meios regulamentares e, ou, contratuais, pre-
vistos para a sua autoliquidação e respetiva com-
provação pelos utentes.
7. Em caso de incumprimento do dever de autoli-
quidação das taxas devidas e/ou do dever da sua 
comprovação pelos utentes, pode a entidade ges-
tora ou concessionária emitir aviso de pagamento 
voluntário.
8. Para efeitos do disposto no número anterior, o 
aviso de pagamento é colocado no veículo com o 
valor correspondente ao da taxa máxima diária, 
devendo o respetivo pagamento ser efetuado pelo 
utente/titular do veículo, nos termos e prazos cons-
tantes daquele aviso.
9. Não sendo voluntariamente efetuado o paga-
mento de acordo com o estipulado no número an-
terior, proceder-se-á à cobrança coerciva da taxa 
devida, caso em que àqueles valores acrescem, nos 
termos legais, as respetivas custas.
10. A definição dos horários de estacionamento nas 
ZEDL´s e nas respetivas Bolsas é da competência 
da Câmara Municipal, sendo que:
a) O estacionamento nas BAR fica sempre sujeito a 
um período de tempo máximo de permanência, de 
acordo com a sinalização a colocar no local;
b) O estacionamento nas BBR fica sempre sujeito 
ao pagamento de um período de tempo mínimo de 
permanência, de acordo com a sinalização a colocar 
no local.
11. Fora dos horários definidos nos números ante-
riores o estacionamento é gratuito e não está con-
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dicionado a qualquer limitação de permanência.

Artigo 18.º
Modalidades de Título de Estacionamento

1. Para efeitos do presente Regulamento, conside-
ram-se comprovativos da autoliquidação da taxa 
devida pelo estacionamento em ZEDL os seguintes 
títulos:
a) Talão de estacionamento;
b) Meios eletrónicos alternativos (ex. telemóvel e 
net); 
c) Dístico de Avença;  
d) Cartão pré-pago;
e) Cartão de Residente;
f) Cartão de Comerciante;
g) Autorização especial de circulação;
h) Dístico do Município ou qualquer outro docu-
mento aprovado pela Câmara Municipal, necessário 
para titular as isenções a que se refere o artigo 
10.º do presente Regulamento. 

Artigo 19.º
Talão de Estacionamento

1. O Talão de Estacionamento deve ser adquirido 
nos equipamentos destinados a esse fim mediante 
autoliquidação da taxa devida pelo estacionamen-
to, a qual é comprovada pela colocação do mesmo 
nos termos definidos no nº 3 do artigo 16º do pre-
sente regulamento. 
2. Se o equipamento utilizado para adquirir o Talão 
de Estacionamento estiver fora de serviço ou ava-
riado, deverá o mesmo ser adquirido no equipa-
mento mais próximo.
3. O Talão de Estacionamento confere ao seu ti-
tular o direito ao estacionamento em lugar de es-
tacionamento inserido numa ZEDL e/ou respetivas 
Bolsas pelo período de validade máximo, constante 
do mesmo, findo o qual o utilizador fica obrigado a 
abandonar o espaço ocupado.
4. O Talão de Estacionamento pode ser substituí-
do por equipamento/aplicação eletrónico individual 
devidamente autorizado.

Artigo 20.º
Meios Eletrónicos Alternativos

1. A efetivação do pagamento da taxa de estaciona-
mento devido pode ser realizada através de meios 
eletrónicos, designadamente, por telemóvel ou por 
Net, mediante subscrição de aplicação desenvolvi-
da pela entidade gestora ou concessionária, ou ou-
tra que venha a ser criada e aprovada pela Câmara 
Municipal.
2. A aplicação a que se refere o número anterior 
deve ser subscrita e aplicada nos exatos termos 
criados para o efeito.

Artigo 21.º
Dístico de Avença

O estacionamento pode ser pago, através da subs-
crição de uma avença anual e da emissão de cartão 
pré-pago, cujos termos serão definidos em regula-
mento específico. 

Artigo 22.º
Estacionamento Proibido

1. Nas ZEDL’s e nas bolsas referidas na secção II, 
para além dos casos especialmente previstos na lei, 
é, designadamente, proibido o estacionamento:
a) De veículos de categoria, tipo ou utilizador di-
ferentes daqueles para o qual o espaço tenha sido 
exclusivamente afeto;
b) Por tempo superior ao permitido ou sem o paga-
mento das taxas devidas;
c) De veículo que não exiba, da forma devida e 
descrita no n.º 3 do artigo 16º, o Título de Esta-
cionamento, ou cujo Título seja inválido ou esteja 
caducado, bem como não exiba o Cartão de Resi-
dente, Cartão de Comerciante ou qualquer outro 
documento, cartão ou dístico que possibilite o es-
tacionamento a utilizadores específicos da respeti-
va ZEDL e/ou Bolsa, exceto quando se verifique o 
disposto no artigo 17.º, nº 4 do presente regula-
mento;
d) De veículos destinados à venda de quaisquer ar-
tigos ou a publicidade de qualquer natureza;
e) De veículos utilizados para transportes públicos, 
quando não estejam em serviço.
3. A falta de pagamento das taxas de estaciona-
mento em ZEDL e respetivas Bolsas, incluindo o 
estacionamento por tempo superior ao das taxas 
eventualmente pagas, constitui contraordenação 
por estacionamento proibido, prevista e punida nos 
termos do disposto no artigos 71º do Código da 
Estrada e legislação complementar. 

Artigo 23.º
Estacionamento indevido ou abusivo em 

ZEDL ou BE
Considera-se estacionamento indevido ou abusivo, 
o estacionamento de veículo, em zona de estacio-
namento condicionado ao pagamento de taxa, em 
ZEDL e/ou BE, quando esta não tiver sido paga ou 
tiverem decorrido 2 horas para além do período de 
tempo pago, o qual é passível de bloqueamento e 
remoção de veículo nos termos previstos e punidos 
pelo Código da Estrada e legislação complementar.

Secção II
Das Bolsas de Estacionamento para Residentes 
(BER), para Comerciantes (BEC) e Bolsas de Alta e 
Baixa Rotação (BAR E BBR)



Nº 69 | setembro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

70

Artigo 24º
Bolsas de Estacionamento

1. As BER, BEC, BAR e BBR situam-se no seio das 
ZEDL abrangendo quaisquer espaços da via públi-
ca, cobertos ou descobertos, subterrâneos ou à 
superfície, devidamente aprovados e delimitados 
mediante deliberação da Câmara Municipal e sina-
lizados, nos termos do Código da Estrada e legis-
lação específica aplicável, bem como do presente 
Regulamento.
2. As taxas, horários e condições de funcionamento 
das ZEDL e respetivas Bolsas são as que constam 
do artigo 17º do presente Regulamento.

Artigo 25.º
Classes de Veículos

1. Podem estacionar nas BER, BEC, BAR e BBR:
a) Os veículos automóveis ligeiros, com exceção 
das autocaravanas, salvo sinalização em contrário;
b) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, nas 
áreas que lhes sejam reservadas.
c) Os veículos com uma extensão (L) superior a 6 
m e menor ou igual a 18 m. 

Artigo 26.º
Isenções e Dispensa de Pagamento

Estão isentos e/ou dispensados do pagamento da 
taxa correspondente ao título de estacionamento:
 a) Os veículos dos Residentes, quando estaciona-
dos na sua Zona de residência, e desde que possui-
dores do respetivo Cartão, nos termos previstos no 
presente Regulamento;
b) Os veículos dos Comerciantes, quando estacio-
nados na Zona afeta à rua onde se situa o estabe-
lecimento, e desde que possuidores do respetivo 
Cartão de Comerciante, nos termos previstos no 
presente Regulamento ou nas normas específicas 
de cada Zona;
c) Os veículos afetos a um LEP, quando estaciona-
dos no lugar de estacionamento, constante do res-
petivo Cartão de Estacionamento e da sinalização 
do lugar, nos termos previstos no presente Regu-
lamento;
d) Os veículos em missão urgente de socorro ou de 
polícia;
e) Os veículos pertencentes ao Município e os devi-
damente autorizados pela respetiva entidade ges-
tora ou Concessionária;
f) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, bem 
como os veículos de deficientes motores, desde que 
estacionados nos lugares reservados às respetivas 
categorias;
g) Os veículos de peso bruto inferior a 3.500 Kg 
pelo tempo estritamente necessário à realização 
de operações de carga e descarga nos períodos de 
tempo compreendidos entre as 08:00 e as 09:00 
horas e entre as 19:00 e as 20:00 horas. 

Secção III
Do Cartão de Residente

Artigo 27.º
Da qualidade de Residente e do respetivo 

Cartão
1. Podem ser atribuídos, para Zonas de Estaciona-
mento de Duração Limitada e respetivas Bolsas, 
distintivos designados por «Cartão de Residente», 
mediante o pagamento de uma taxa prevista no Re-
gulamento de Taxas e Outras Receitas do Município 
de Vila Nova de Gaia, que titulam a possibilidade de 
estacionar nos termos dos números seguintes.
2. Para os efeitos do presente Regulamento enten-
de-se por “Residente” a pessoa singular com do-
micílio principal e permanente, onde habitualmente 
reside e mantém estabilizado o seu centro de vida 
familiar, sito no interior de uma ZEDL, e que preen-
chendo os requisitos previstos na presente Secção, 
é titular de Cartão de Residente.
3. O Cartão de Residente para as Zonas de Estacio-
namento de Duração Limitada e respetivas Bolsas 
pode ser requerido pelas pessoas singulares que, 
cumulativamente: 
a) Sejam residentes na área de uma Zona de Esta-
cionamento de Duração Limitada, e estejam recen-
seadas na respetiva freguesia; 
b) Sejam proprietárias de um veículo automóvel 
ou adquirentes com reserva de propriedade de um 
veículo automóvel ou locatárias em regime de loca-
ção financeira ou aluguer de longa duração de um 
veículo automóvel, ou, ainda, detenham a direção 
efetiva de um veículo automóvel associado, com-
provadamente, ao exercício de atividade profissio-
nal ou ao uso privado do requerente. 
4. A titularidade de Cartão de Residente confere 
autorização para estacionar, em local devidamente 
identificado como estacionamento de duração limi-
tada sito na rua de residência e/ou ainda nos locais 
devidamente identificados como BER.
5. Os Residentes nos arruamentos coincidentes 
com limites de ZEDL poderão estacionar em qual-
quer dos lados do respetivo arruamento.
6. O estacionamento referido nos números anterio-
res não tem limite de tempo, salvo se previsto em 
normas específicas de zona.
7. O Cartão de Residente deve ser colocado no in-
terior do veículo com o rosto para o exterior, junto 
do para-brisas, de modo a serem visíveis e legíveis 
as menções dele, constantes.
8. O Cartão de Residente pode ser substituído por 
equipamento eletrónico individual devidamente au-
torizado. 

Artigo 28.º
Requerimento

1. O pedido de emissão do cartão é feito através 
do preenchimento de impresso próprio, devendo os 
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interessados entregar cópias dos seguintes docu-
mentos: 
a) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão ou 
carta de condução; 
b) Cartão de eleitor ou atestado de residência; 
c) Documento único automóvel ou título de registo 
de propriedade do veículo ou contratos que titulam 
a aquisição com reserva de propriedade ou con-
trato de locação financeira ou de aluguer de longa 
duração ou documento equivalente ou, ainda, de-
claração do respetiva empresa ou entidade empre-
gadora donde conste o nome e morada do condu-
tor, a matrícula do veículo automóvel e o respetivo 
vínculo laboral ou declaração equivalente do pro-
prietário do veículo comprovativa de que o mesmo 
se encontra afeto ao uso habitual do Residente;
d) Outro documento comprovativo da residência, 
se tal se revelar necessário.
2. Para a atribuição do segundo Cartão de Residen-
te, é ainda exigida declaração sob compromisso de 
honra de que não possui lugar de estacionamento 
privativo ou garagem na zona de residência habi-
tual ou se residir em edifícios constituídos em pro-
priedade horizontal, declaração do condomínio no 
mesmo sentido.
3. As falsas declarações ou informações e a falsifi-
cação de documentos determinam a responsabili-
dade criminal do infrator.

Artigo 29.º
Características

A atribuição de Cartão de Residente, associado a 
um veículo concretamente identificado, é decidida 
pela Câmara Municipal, e dele constam:
a) O arruamento de residência para que é válido, 
ou em caso de impossibilidade de estacionamento 
a rua adjacente;
b) A matrícula do veículo;
c) O prazo de validade.

Artigo 30.º
Devoluções

1. O Cartão de Residente deve ser imediatamente 
devolvido sempre que se alterem os pressupostos 
sobre os quais assentou a decisão da sua emissão, 
designadamente, quando o titular deixe de ter re-
sidência na zona respetiva ou aliene o seu veículo.
2. O titular do Cartão de Residente deverá ainda 
comunicar, de imediato, a mudança do veículo para 
efeitos de substituição do Cartão nos termos do n.º 
4 do artigo 32.º do presente Regulamento.

Artigo 31.º
Roubo, Furto, Extravio ou Falsificação

1. Em caso de roubo, furto ou extravio do Cartão 
de Residente, deve o seu titular comunicar de ime-
diato o facto à Câmara Municipal, sob pena de res-
ponder pelos prejuízos resultantes da sua utilização 

indevida por outrem.
2. Nos casos referidos no número anterior o proce-
dimento seguido na substituição do Cartão será o 
mesmo que o utilizado para a sua renovação.
3. Em caso de falsificação do Cartão de Residente, 
sem prejuízo da responsabilidade penal do infrator, 
serão revogados os cartões emitidos relativamente 
à mesma residência e não haverá direito à emissão 
de novos cartões para os titulares pelo período de 
cinco anos.

Artigo 32.º
Validade

1. O Cartão tem validade anual e é renovável vigo-
rando após o pagamento da respetiva taxa prevista 
no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Recei-
tas do Município, até ao fim do respetivo ano civil. 
2. A renovação do Cartão de Residente será efetu-
ada a requerimento do seu titular.
3. Para a renovação do Cartão de Residente devem 
ser exibidos os documentos referidos nas alíneas 
a) a c) do nº 1 do artigo 28.º do presente Regula-
mento.
4. Para a substituição do Cartão de Residente, por 
mudança de veículo, apenas é necessário o docu-
mento previsto alínea c) do nº 1 do artigo 28.º do 
presente Regulamento.

Secção IV
Do Cartão de Comerciante

Artigo 33.º
Atribuição do Cartão de Comerciante

1. Podem ser atribuídos, para as BEC ou BBR das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, 
distintivos designados por «Cartão de Comercian-
te», que titulam a possibilidade de estacionar na-
quelas Bolsas, nos termos dos números seguintes, 
mediante o pagamento de uma taxa específica pre-
vista no Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
do Município. 
2. Para os efeitos do presente Regulamento con-
sidera-se Comerciante a pessoa singular ou cole-
tiva que detenha ou explore um estabelecimento 
comercial de rua ou centro de compras, designa-
damente:
a) Supermercado, minimercado, mercearia, talho, 
peixaria, charcutaria, frutarias, padarias e demais 
lojas de venda de produtos alimentares;
b) Sapataria e pronto-a-vestir;
c) Drogarias e perfumarias;
d) Papelarias e livrarias;
e) Ourivesarias e relojoarias;
f) Lavandarias e tinturarias;
g) Barbearias, cabeleireiros e gabinetes de estéti-
ca;
h) Estabelecimento de comércio de animais e pro-
dutos alimentares para animais;
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i) Estabelecimentos de venda de artesanato e pro-
dutos regionais;
j) Quiosques e tabacarias;
l) Estabelecimentos de restauração e bebidas;
m) Floristas;
n) Outros estabelecimentos afins daqueles que se 
encontram referidos nas alíneas anteriores.
3. O Cartão de Comerciante para as BEC e BBR 
das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 
pode ser requerido pelas pessoas singulares e cole-
tivas que, cumulativamente: 
a) Integrem o conceito de Comerciante previsto no 
número anterior;
b) O respetivo estabelecimento esteja localizado 
numa Zona de Estacionamento de Duração Limi-
tada, ou arruamento contíguo quando o estaciona-
mento seja proibido, e aí tenha domicílio profissio-
nal;
c) Não apresente um volume de negócios ou ba-
lanço total, relativo ao ano civil anterior, que não 
exceda o valor de 2 milhões de euros nem dispo-
nha de um número de efetivos inferior ou igual a 
10, correspondente ao conceito de microempresa 
decorrente do Decreto-Lei n.º 372/2007 de 6 de 
novembro;
d) Sejam proprietárias de um veículo automóvel ou 
adquirentes com reserva de propriedade de um ve-
ículo automóvel ou locatárias em regime de locação 
financeira ou aluguer de longa duração de um veí-
culo automóvel, ou, ainda, detenham a direção efe-
tiva de um veículo automóvel associado, compro-
vadamente, ao exercício de atividade profissional. 
4. A titularidade de Cartão de Comerciante confere 
autorização municipal para estacionar, sem sujeição 
ao pagamento de taxa horária de estacionamento 
na Bolsa de Estacionamento para Comerciantes ou 
BBR afeta à ZEDL onde se situa o seu estabeleci-
mento, nos locais devidamente identificados como 
BEC ou BBR.
5. Os titulares do Cartão de Comerciante, cujo 
estabelecimento se situe nos arruamentos coinci-
dentes com limites de ZEDL podem estacionar em 
qualquer dos lados do respetivo arruamento.
6. O estacionamento referido nos números anterio-
res não tem limite de tempo, salvo se previsto em 
normas específicas de zona.
7. A Câmara Municipal delibera individualmente so-
bre cada requerimento de atribuição do Cartão de 
Comerciante, podendo solicitar a prestação de es-
clarecimentos adicionais ou apresentação de outros 
documentos que considere relevantes.
8. Cada comerciante que reúna as condições refe-
ridas no artigo anterior só pode possuir um Cartão 
de Comerciante.
9. O Cartão deve ser colocado no interior do veículo 
com o rosto para o exterior, junto do para-brisas, 
de modo a serem visíveis e legíveis as menções 
dele constante.

10. Quando o Cartão não estiver colocado da forma 
prevista no número anterior, presume-se o não pa-
gamento do estacionamento ou a não qualidade de 
“Comerciante ”.
11. O Cartão de Comerciante pode ser substituído 
por equipamento eletrónico individual devidamente 
autorizado.
12. Às situações de devolução do Cartão de Comer-
ciante ou em caso do seu roubo, furto, extravio ou 
falsificação aplica-se, respetivamente, o disposto 
nos artigos 30º e 31º do presente Regulamento, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 34.º
Requerimento

1. O pedido de emissão do cartão é feito através 
do preenchimento de impresso próprio, devendo os 
interessados entregar cópias dos seguintes docu-
mentos: 
a) Certidão da conservatória do registo comercial 
válida da qual conste a atividade exercida ou com-
provativo do exercício de atividade da categoria B 
do CIRS;
b) Declaração de IRC, IRS ou balanço total relativos 
ao último exercício; 
c) Documento comprovativo da titularidade do di-
reito de propriedade, arrendamento, uso ou ocupa-
ção do estabelecimento;
d) Título de registo de propriedade, certificado de 
matrícula do veículo automóvel ligeiro de mercado-
rias, contrato que titula a aquisição com reserva de 
propriedade, contrato de locação financeira ou de 
aluguer de longa duração;
e) Cartão de identificação fiscal do requerente;
f) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade do 
legal representante do requerente;
g) Declaração sob compromisso de honra de que 
a empresa não detém mais de 10 efetivos, da ine-
xistência de garagem ou estacionamento privativo 
afeta ao imóvel onde se situa o estabelecimento 
comercial ou, caso este se situe em edifício cons-
tituído em propriedade horizontal, declaração do 
condomínio no mesmo sentido;
2. As falsas declarações ou informações e a falsifi-
cação de documentos determinam a responsabili-
dade criminal do infrator.

Artigo 35.º
Características

A atribuição de Cartão de Comerciante, associado a 
um veículo concretamente identificado, é decidida 
pela Câmara Municipal, e dele constam:
a) A ZEDL para que é válido;
b) O arruamento do estabelecimento;
c) A matrícula do veículo;
d) O prazo de validade.
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Artigo 36.º
Validade

1. O Cartão tem validade anual e é renovável vigo-
rando após o pagamento da respetiva taxa prevista 
no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Recei-
tas do Município, até ao fim do respetivo ano civil.
2. A renovação do Cartão de Comerciante será efe-
tuada a requerimento do seu titular.
3. Para a renovação do Cartão de Comerciante de-
vem ser exibidos os documentos referidos no nº 1 
do artigo 34º do presente Regulamento.
4. Para a substituição do Cartão de Comerciante, 
por mudança de veículo, apenas é necessário o do-
cumento previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 34º 
do presente Regulamento.

TÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES

CAPÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO

Artigo 37.º
Entidades competentes

1. A fiscalização do cumprimento das disposições 
do presente Regulamento é da competência do Mu-
nicípio, exercida através da Polícia Municipal, das 
autoridades policiais e dos trabalhadores da entida-
de concessionária nas zonas que lhe estão conces-
sionadas devidamente delimitadas e sinalizadas, 
nos termos do Código da Estrada, legislação com-
plementar e do presente Regulamento.
2. Os trabalhadores das entidades concessionárias 
referidos no número anterior com funções de fisca-
lização podem exercer a atividade de fiscalização 
nas áreas concessionadas, relativamente às infra-
ções ao disposto no artigo 71.º do Código da Estra-
da, desde que devidamente equiparados a agente 
da Autoridade Administrativa, nos termos da legis-
lação em vigor e respetiva regulamentação.
3. No exercício da respetiva atividade a entidade 
concessionária pode, nos termos do quadro legal 
em vigor e do presente Regulamento, verificar o 
cumprimento da autoliquidação das taxas devidas 
e respetiva comprovação. 

Artigo 38.º
Competências de Fiscalização

1. Sem prejuízo dos poderes de fiscalização decor-
rentes da lei e dos contratos de concessão cele-
brados pelo Município, compete especialmente aos 
agentes de fiscalização referidos no artigo anterior:
a) Zelar pelo cumprimento do presente regulamen-
to;
b) Esclarecer os utilizadores sobre as normas esta-
belecidas no presente regulamento ou outros nor-
mativos legais ou regulamentares aplicáveis, bem 
como sobre o funcionamento dos equipamentos 

instalados;
c) Promover e controlar o correto estacionamento, 
paragem e acesso ao estacionamento;
d) Avisar os infratores do teor da infração verifi-
cada, advertindo para a possibilidade do levanta-
mento do respetivo auto de notícia caso não seja 
efetuado o pagamento da taxa devida pela ocupa-
ção prevista no presente Regulamento e no Regu-
lamento de Taxas e Outras Receitas do Município de 
Vila Nova de Gaia;
e) Desencadear, nos termos do disposto no presen-
te Regulamento, no Código da Estrada e demais 
legislação complementar e dos contratos de con-
cessão, as ações necessárias à autuação e eventual 
bloqueamento e remoção dos veículos em trans-
gressão;
f) Promover diligências para obtenção de pagamen-
to voluntário das taxas de estacionamento, desig-
nadamente mediante emissão de Avisos de Paga-
mento, nos termos e para os efeitos estabelecidos 
neste Regulamento;
g) Participar às autoridades policiais e ou outras 
competentes as infrações ao Código da Estrada e 
à legislação complementar aplicável de que tenha 
conhecimento no exercício das suas funções e cola-
borar com as autoridades policiais;
h) Levantar Auto de Notícia, quando aplicável, nos 
termos do disposto no artigo 48º, 49º, 50º e 71º do 
Código da Estrada;
i) Proceder ao bloqueamento de veículos nos ter-
mos do Código da Estrada.
2. As competências referidas nas alíneas h) e i) do 
número anterior só podem ser exercidas por auto-
ridade policial ou pessoas a eles equiparadas nos 
termos da lei. 

CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES

Artigo 39.º
Contraordenações

Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal a 
que houver lugar, constituem contraordenações 
puníveis com coima nos termos e para os efeitos 
previstos nos artigos 131º e seguintes e 163º e 
seguintes do Código da Estrada, as violações das 
proibições de paragem e estacionamento previstas 
no nº 1 do artigo 49º, nº1 do artigo 50º e no artigo 
71º todos do Código da Estrada ou o estaciona-
mento indevido ou abusivo previsto no artigo 163º 
do Código da Estrada.

Artigo 40.º
Limites da Coima em Caso de Negligência

1. Nas contraordenações previstas neste regula-
mento a negligência é sempre sancionada.
2. Se a contraordenação for praticada com negli-
gência, os limites máximos e mínimo das coimas 
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são reduzidos para metade.

Artigo 41.º
Do Processo de Contraordenação

1. A competência para processar contraordenações 
e para aplicação de coimas, compete, nos termos 
da lei, à Autoridade Nacional de Segurança Rodovi-
ária (ANSR).
2. As competências referidas no número anterior 
podem ser exercidas pela Câmara Municipal, desde 
que verificados os pressupostos previstos na Porta-
ria nº 244/2016, de 7 de setembro.
3. As contraordenações previstas neste regulamen-
to regem-se pelo regime geral das contraordena-
ções com as adaptações constantes do Código da 
Estrada.

CAPÍTULO III
ABANDONO, BLOQUEAMENTO E REMOÇÃO DE 

VEÍCULOS

Artigo 42.º
Abandono, Remoção e Bloqueamento 

de Veículos
1. São aplicáveis ao abandono, remoção e bloquea-
mento de veículos, as regras estabelecidas nos arti-
gos 163º a 168º do Código da Estrada e na Portaria 
nº 1424/2001 de 13 de dezembro, com a redação 
conferida pela Portaria n.º 1334-F/2010 de 31 de 
dezembro.
2. Os proprietários, usufrutuários, adquirentes com 
reserva de propriedade ou locatários em regime de 
locação financeira são responsáveis por todas as 
despesas ocasionadas pela remoção, sem prejuízo 
das sanções legais aplicáveis e do direito de regres-
so contra o condutor.
3. Pelo bloqueamento, remoção e depósito de veícu-
los, nos termos previstos no Código da Estrada são 
devidas as taxas fixadas na Portaria nº 1424/2001, 
de 13 de dezembro, com a redação conferida pela 
Portaria n.º 1334-F/2010 de 31 de dezembro.

Artigo 43.º
Viatura Abandonada

1. Nos casos em que se verifique que a viatura se 
encontra abandonada, a mesma será identificada 
com um dístico autocolante de onde constará o pra-
zo para ser retirada pelo seu proprietário ou deten-
tor, sob pena de a mesma ser removida.
2. Será recolhido no local um documento fotográfi-
co da viatura abandonada, bem como da zona ad-
jacente, para juntar ao processo.

Artigo 44.º
Bloqueamento e Remoção

1. Podem ser removidos os veículos que se encon-
trem:
a) Estacionados de forma indevida ou abusivamen-

te nos termos do artigo 163º do Código da Estrada;
b) Estacionados ou imobilizados de modo a consti-
tuírem evidente perigo ou grave perturbação para 
o trânsito;
c) Estacionados ou imobilizados em locais que, por 
razões de segurança, ordem pública, de emergên-
cia ou de socorro, justifiquem a remoção.
2. Para os efeitos do disposto na aliena a) do núme-
ro anterior, considera-se estacionado abusivamen-
te, designadamente, o veículo que permanecer em 
local de estacionamento de duração limitada mais 
de 2 horas sem pagamento da respetiva taxa ou 2 
horas para além do período de tempo permitido.
3. Para os efeitos do disposto na aliena b) do núme-
ro anterior, considera-se que constituem evidente 
perigo ou grave perturbação para o trânsito os se-
guintes casos de estacionamento ou imobilização:
a) Em via ou corredor de circulação reservados a 
transportes públicos;
b) Em local de paragem de veículos de transporte 
coletivo de passageiros;
c) Em passagem de peões ou de velocípedes sina-
lizada;
d) Em cima dos passeios ou em zona reservada 
exclusivamente ao trânsito de utilizadores vulne-
ráveis;
e) Na faixa de rodagem sem ser junto da berma ou 
passeio;
f) Em local destinado ao acesso de veículos ou pe-
ões a propriedades, garagens ou locais de estacio-
namento;
g) Em local destinado ao estacionamento de veícu-
los de certas categorias, ao serviço de determina-
das entidades ou utilizados no transporte de pesso-
as com deficiência;
h) Em local afeto à paragem de veículos para ope-
rações de carga e descarga ou tomada e largada de 
passageiros;
i) Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à 
utilização da parte da faixa de rodagem destinada 
ao sentido contrário, conforme o trânsito se faça 
num ou em dois sentidos;
j) Na faixa de rodagem, em segunda fila;
l) Em local em que impeça o acesso a outros veí-
culos devidamente estacionados ou a saída destes.
4. Verificada qualquer das situações previstas nas 
alíneas a) e b) do nº 1, os agentes de fiscalização, 
tal como definidos no n.º2 do artigo 38º do presen-
te Regulamento, podem bloquear o veículo através 
de dispositivo adequado, impedindo a sua desloca-
ção até que se possa proceder à remoção.
5. Na situação prevista na alínea b) do nº 1, no caso 
de não ser possível a remoção imediata, os mesmos 
agentes de fiscalização devem também proceder à 
deslocação provisória do veículo para outro local, a 
fim de aí ser bloqueado até à remoção.
6. O desbloqueamento do veículo só pode ser feito 
pelas autoridades competentes, sendo sancionada, 
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nos termos da lei, qualquer outra pessoa que o fi-
zer.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 45.º
Norma Revogatória

É revogado o Regulamento de Estacionamento do 
Município de Vila Nova de Gaia sendo igualmente 
revogadas quaisquer outras normas regulamenta-
res do Município que contrariem o disposto no pre-
sente Regulamento.

Artigo 46.º
Remissões

As remissões feitas para os preceitos ora revogados 
consideram-se automaticamente transpostas para 
as disposições equivalentes do presente Regula-
mento.

Artigo 47.º
Vigência

O presente Regulamento entra em vigor no dia se-
guinte ao da sua publicação.

NOTA JUSTIFICATIVA
(art.º 99.º CPA)

DESIGNAÇÃO: PROJETO DE REGULAMENTO MU-
NICIPAL DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM 
VILA NOVA DE GAIA
Lei Habilitante: O presente Regulamento é elabora-
do ao abrigo e no uso da competência regulamen-
tar conferida pelo artigo 241º da Constituição da 
República e dos artigos 25º, nº 1 alínea g) e 33º, 
nº 1 alínea rr) do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de se-
tembro, do artigo 20º, nº 1 da Lei nº 73/2013, de 
03 de setembro, que estabelece o Regime Financei-
ro das Autarquias Locais e das Entidades Intermu-
nicipais, do artigo 8.º, n.º 1 da Lei nº 53-E/2006, 
de 29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das 
Autarquias Locais), do artigo 5º nº 1 alínea d) do 
Decreto-Lei nº 44/2005, de 23 de fevereiro, com a 
redação introduzida pela Lei nº 72/2013, de 3 de 
setembro e pelo Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 de 
outubro, dos artigos 70.º, 71º e 169º, do Código 
da Estrada, do artigo 5º da Lei nº 72/2013, de 3 de 
setembro, do artigo 2º do Anexo ao Decreto-Lei nº 
81/2006, de 20 de abril e Decreto-Lei nº 146/2014, 
de 9 de Outubro.
Motivação do Projeto - O Regulamento Municipal de 
Estacionamento em vigor encontra-se atualmente 
desajustado face à exigência de adoção de uma 
nova estratégia de mobilidade conducente a uma 
ordenação mais eficiente da circulação rodoviária 
no concelho de Vila Nova de Gaia;
Na necessária busca de equilíbrio entre os múltiplos 

interesses em presença pretende-se evitar o esta-
cionamento anárquico e abusivo, de que resulta, 
em última análise, a degradação da qualidade de 
vida da cidade de Vila Nova de Gaia e principalmen-
te dos que aqui vivem e trabalham;
Para esse efeito impõe-se a criação de um regime 
de estacionamento mais flexível, adaptado e atento 
aos interesses específicos atuais de cada tipo de 
utente, nomeadamente aos dos residentes e dos 
agentes económicos locais e, bem assim, à dinâmi-
ca inerente aos fluxos de trânsito citadino, necessa-
riamente diferenciados e conjunturais, em função 
das circunstâncias de tempo e espaço, aos quais a 
organização da oferta de estacionamento na cidade 
deve responder prontamente com a máxima eficá-
cia e qualidade.
Síntese do conteúdo: - Estabelece o regime de es-
tacionamento de veículos, em Vila Nova de Gaia, 
regulando as condições de utilização dos respetivos 
parques e zonas de estacionamento e definindo as 
taxas ou preços devidos e regime de fiscalização 
correspondentes.
O presente Regulamento adota um conjunto de 
medidas inovadoras entre as quais se destacam, 
nomeadamente, a criação de Bolsas de Estaciona-
mento e a criação do Cartão de Comerciante nas 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 
(ZEDL).
As Bolsas de Estacionamento, espaços existentes 
no seio das ZEDL’s com características e objetivos 
de exploração diferenciados, podem ser de alta e 
baixa rotação, sujeitos a taxas e limites horários 
máximos de permanência dos veículos de 4 e 8 ho-
ras, respetivamente, de cargas e descargas, den-
tro de limites horários pré-estabelecidos, ou Bolsas 
para residentes e para comerciantes, afetas ao es-
tacionamento exclusivo de veículos de titulares do 
respetivo Cartão de Residente ou de Comerciante. 
O cartão de Comerciante, à semelhança do Cartão 
de Residente, permitirá ao respetivo titular, me-
diante o pagamento de uma taxa anual, estacionar 
livremente na Zona de Estacionamento de Duração 
Limitada numa Bolsa de Baixa Rotação ou numa 
Bolsa para Comerciantes correspondente à respeti-
va sede ou domicílio profissional.
Trata-se de uma medida de claro incentivo ao pe-
queno comércio local especificamente dirigida aos 
titulares de estabelecimentos comerciais situados 
em ZEDL que não possuam alternativa de estacio-
namento para os veículos afetos à respetiva ativi-
dade.
Publicitação do procedimento, audiência de inte-
ressados e consulta pública: Nos termos do artigo 
98.º do novo Código do Procedimento Administra-
tivo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, o início do procedimento deste re-
gulamento foi publicitado na Internet, no sítio ins-
titucional do Município de Vila Nova de Gaia, com a 
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indicação do órgão que decidiu desencadear o pro-
cedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do 
seu objeto e da forma como se pode processar a 
constituição como interessados e a apresentação 
de contributos para a elaboração do regulamento.
Elaborado o projeto de regulamento, o mesmo de-
verá ser submetido a audiência dos interessados, 
nomeadamente, os concessionários de estaciona-
mento e a consulta pública, para recolha de suges-
tões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA.
Ponderação de Custos e Benefícios – As medidas 
projetadas neste regulamento visam regular tão-
-somente o regime de estacionamento não deter-
minando, nomeadamente, a criação de bolsas de 
estacionamento, a afetação de quaisquer recursos 
financeiros municipais.
Acresce que o respetivo impacto nas concessões de 
estacionamento em vigor é nulo não relevando, por 
isso, para efeitos de eventual reposição de equilí-
brio financeiro, conforme declaração expressa nes-
se sentido das empresas concessionárias.
Em contrapartida, o Regulamento acarretará ga-
nhos assinaláveis para o Município na medida em 
que o mesmo permitirá optimizar a ordenação do 
espaço público, no domínio do estacionamento, re-
forçando a melhoria das condições de mobilidade 
na cidade.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 5 de se-
tembro de 2016

ANEXO I

ANEXO II
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D.2. PROJETO DE REGULAMENTO QUE ALTE-
RA O REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS 
E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO E RES-
PETIVA TABELA ANEXA (ANEXO II) FIXANDO 
NOVAS TAXAS DE ESTACIONAMENTO

Preâmbulo
O presente projeto de Regulamento visa fixar as 
taxas previstas no novo Regulamento Municipal de 
Estacionamento de Veículos alterando em confor-
midade do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia.
O valor das novas taxas, relativas à Licença de Es-
tacionamento Privativo, ao Cartão de Comerciante 
e às Bolsas de Alta e Baixa Rotação nas Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada, criadas por 
aquele Regulamento, foi apurado com base nos 
custos médios diretos e indiretos em conjugação 
com o benefício auferido pelo particular e critérios 
de incentivo/desincentivo ao estacionamento em 
causa, nos termos da respetiva Fundamentação 
Económico-Financeira.
De acordo com o preceituado na alínea k) do n.º 1 
do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, compete à Câmara Municipal ela-
borar e submeter à aprovação da Assembleia Mu-
nicipal os projetos de regulamentos externos do 
município. 
Durante o período de apreciação foram recolhidas 
sugestões dos interessados nos termos e para os 
efeitos do artigo 101º, nº 1 do Código do Procedi-
mento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 241º 
da Constituição da República Portuguesa e 25º, nº 
1, alínea g), do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, sob proposta da Câmara Municipal, a 
Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia aprova 
o seguinte regulamento:

Artigo 1º
O presente regulamento é elaborado ao abrigo e 
nos termos do artigo 241º da Constituição da Re-
pública Portuguesa, dos artigos 25º, nº 1 alínea g) 
e 33º, nº 1 alínea rr) do Regime Jurídico das Autar-
quias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, do artigo 20º, nº 1 da Lei nº 73/2013, 
de 03 de setembro, que estabelece o Regime Fi-
nanceiro das Autarquias Locais e das Entidades In-
termunicipais, do artigo 8.º da Lei nº 53-E/2006,de 
29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das Au-
tarquias Locais), com a redação introduzida pela 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e pela Lei 
n.º 117/2009, de 29 de dezembro, do artigo 70.º 
do Código da Estrada e do artigo 2º do Anexo ao 
Decreto-Lei nº 81/2006, de 20 de abril.

Artigo 2º
O presente Regulamento tem por objeto a altera-
ção ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Vila Nova de Gaia e res-
petiva Tabela Anexa (Anexo II), aprovado por deli-
beração da Assembleia Municipal, de dezembro de 
2009, em conformidade com as novas taxas previs-
tas no Regulamento Municipal de Estacionamento 
de Veículos em Vila Nova de Gaia, fixando os res-
petivos quantitativos com base na fundamentação 
económico-financeira constante do seu anexo e que 
dele faz parte integrante. 

Artigo 3.º
1. O artigo 45º do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Vila Nova de Gaia passa a 
ter a seguinte redação:
 “Artigo 45º
Ocupação do espaço público por estacionamento 
1. O estacionamento de viaturas em lugares de es-
tacionamento privativo (LEP), em zonas de estacio-
namento de duração limitada (ZEDL’s), nas quais 
se incluem as bolsas de estacionamento (BE), pre-
vistas no Regulamento Municipal de Estacionamen-
to de Veículos em Vila Nova de Gaia, está sujeito 
ao pagamento da taxa fixada nos termos da Tabela 
Anexa ao presente Regulamento.
2. O estacionamento de viaturas em parques de es-
tacionamento públicos municipais está sujeito ao 
pagamento de uma taxa conforme o previsto na 
Tabela Anexa ao presente Regulamento.”
2. Os artigos 13.º e 14.º da Tabela referida no arti-
go anterior passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 13º
(Estacionamento em zonas de estacionamento de 
duração limitada) 
Pelo estacionamento efetuado em zonas de esta-
cionamento de duração limitada, e respetivas Bol-
sas, por fração de quinze minutos e por lugar, são 
devidas as seguintes taxas: 
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Nota: Sempre que o comprimento do veículo impli-
que um lugar de estacionamento com uma exten-
são (L) superior a 6m, serão cobrados os seguintes 
valores: 
6 m < L ≤ 12 m – 2 lugares 
12 m < L ≤ 18 m – 3 lugares 

Artigo 14º
(Estacionamento privativo em domínio publico)
Pelo estacionamento privativo em domínio público 
sujeito a um horário predefinido das 08:00 horas 
às 20:00 horas (doze horas diárias), serão cobra-
das as seguintes taxas referentes ao escalão I ou II 
consoante a respetiva localização: 
* 1. Escalão I : 
* 1.1. Por ano e por lugar € 2158,80 
1.2. Quando excedidas as 12 horas diárias, acresce 
por ano, por lugar e por hora € 89,95 
1.3. Por mês e por lugar com o mínimo de 6 meses 
€ 180,00
1.4. Quando excedidas as 12 horas diárias, acresce 
por mês, por lugar e por hora € 7,50
2.Escalão II: 
* 2.1. Por ano e por lugar € 720,49 
2.2. Quando excedidas as 12 horas diárias, acresce 
por ano, por lugar e por hora € 30,02” 

Artigo 4.º
É aditado à Tabela referida no artigo 2.º, o artigo 
15-A com a seguinte redação:
“Artigo 15º- A 
(Emissão de cartão de comerciante em zonas de 
estacionamento de duração limitada e sua utiliza-
ção)

Pela emissão de cartão de comerciante nas Bolsas 
de Estacionamento para Comerciantes e em Bolsas 
de Baixa Rotação nas zonas de estacionamento de 
duração limitada e pela sua utilização, por ano ou 
fração, é devida a seguinte taxa € 120,00”.

Artigo 5º
O presente Regulamento entra em vigor no dia 
imediato à sua publicação nos termos da lei.

ANEXO
FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
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E.1. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/533
*Ver últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2016/534
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 87/
VMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 166º 
do Código da Estrada, de que no âmbito da colabo-
ração do Município com as forças de segurança e 
demais entidades, foi entregue em 23 de janeiro de 
2009, pela Guarda Nacional Republicana, Posto Ter-
ritorial dos Carvalhos, o veículo de matrícula 1517 
ZS 67, marca Volkswagen, modelo Golf, encon-
trando-se o mesmo desde essa data, depositado 
no Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título jurí-
dico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente Edital, para 
a reclamação do referido veículo, sob pena do mes-
mo 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 consequências 
daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. 095 VT
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1157
Vila Nova de Gaia, 01-09-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 02/09/2016

EDT-CMVNG/2016/535
(PROC.º N.º 1311/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito nas traseiras do nº 52 da Alameda de Belide, 
freguesia de Valadares, deste concelho, através 
de Edital, nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (27-01-2016) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 

Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no 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 prédio, 
a partir do próximo dia 23 de Setembro de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 24-11-2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, situado nas traseiras do nº 52 
da Alameda de Belide, freguesia de Valadares, des-
te concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 23 de Se-
tembro de 2016, e pelo período estritamente ne-
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cessário ao cumprimento do ordenado, com custas 
a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 05/09/2016

EDT-CMVNG/2016/536
(PROC.º N.º 0602/2014 – 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 com uma frente para a Travessa de Além do 
Rio e outra frente para a Travessa do Pinhal Velho, 
freguesia de São Félix da Marinha, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do nº1 
do artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de 
Novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (13-10-2015) proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33º e na alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no 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 prédio, 
a partir do próximo dia 20 de Setembro de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 

ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 24-07-2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado com uma frente para a Tra-
vessa de Além do Rio e outra frente para a Travessa 
do Pinhal Velho, freguesia de São Félix da Marinha, 
deste concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 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 20 de Se-
tembro de 2016, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, com custas 
a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 05/09/2016

EDT-CMVNG/2016/537
(PROC.º N.º 1075/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
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 ter-
reno sito na Rua Clube de Futebol de São Félix da 
Marinha, junto ao nº 76, freguesia de S. Félix da 
Marinha, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
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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, 26 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/09/2016

EDT-CMVNG/2016/538
(PROC.º N.º 0210/2014 – 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 Travessa Alto da Serra, junto aos nºs 
75/77, freguesia de Pedroso, deste concelho, atra-
vés de Edital, nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (11-18-2015) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno em 
causa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia tomará posse administrativa do citado prédio, 
a partir do próximo dia 30 de Setembro de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 09-06-2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação 
por Edital, a realização dos trabalhos de limpeza 
do terreno em causa, situado na Travessa Alto da 
Serra, junto aos nºs 75/77, freguesia de Pedroso, 
deste concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
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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 27 de Se-
tembro de 2016, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, com custas 
a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 05/09/2016

EDT-CMVNG/2016/540
(PROC.º N.º 0477/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER 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 os lotes de 
terreno nºs 10 e 11 do alvará de loteamento nº 
4/85 sitos na Praceta Dina Teresa, ao lado direito 
do nº 78 freguesia de Oliveira do Douro, deste con-
celho, a proceder à limpeza dos mesmos no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 

Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de junho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/09/2016

EDT-CMVNG/2016/542
(PROC.º N.º 0098/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua das Agrieiras, traseiras do nº 150 (nor-
te), freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proce-
der 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 ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de 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, 25 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/09/2016

EDT-CMVNG/2016/543
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 34/91
(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.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 25 de agosto 
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 34/91 para o lote n.º 50, requerido em nome de 
ALCINDO SILVA FONSECA, que tem como objetivo 

a alteração da tipologia do edifício, de habitação 
bifamiliar para unifamiliar, a definição de aproveita-
mento do vão de telhado facultativo e a alteração 
da mancha de implantação do edifício, através da 
diminuição da largura para 7 metros.
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 2283/16 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: 08/09/2016

EDT-CMVNG/2016/544
(PROC.º N.º 0099/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua das Agrieiras, traseiras do nº 150 (sul), 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
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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, 25 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/09/2016

EDT-CMVNG/2016/545
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 48/88
(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 26 de agosto 
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 48/88 para o lote n.º 45, requerido em nome 
de AUGUSTO RIBEIRO, que tem como objetivo a 
retificação das áreas de construção de acordo com 
a obra licenciada no âmbito do processo de obras 
n.º 1091/97 e a construção de alpendre junto ao 
limite posterior do lote, com cerca de 50m2 de área 
de implantação.
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 2324/16 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: 08/09/2016

EDT-CMVNG/2016/547
(PROC.º N.º 0971/2015 – 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-
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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 dos Agros, traseiras do nº 545, fregue-
sia de Grijó, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de junho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/09/2016

EDT-CMVNG/2016/548
(PROC.º N.º 0234/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua da Escola Nova, junto ao nº 2 com 
frente ainda para a Rua da Carriça, freguesia de 
Grijó, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
para pessoas e bens, violando o disposto no arti-
go 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 7 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 09/09/2016

EDT-CMVNG/2016/549
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 62/84
(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 25 de agosto 
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 62/84 para os lotes n.º 14 e 15, requerido em 
nome de FERNANDO GUIMARÃES CORREIA, que 
tem como objetivo:
a) Fusão dos lotes 14 e 15 para implantação de 
habitação unifamiliar;
b) Alteração dos limites dos lotes e da sua área to-
tal, de 570m2 (lote 14: 270m2 + lote 15: 300m2), 
resultante da realização de levantamento topográ-
fico, em função da diminuição da profundidade, 
passando a apresentar a área total de 350,33m2;
c) Alteração das áreas de implantação e de cons-
trução;
d) Definição de cave, destinada a garagem.
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 533/16 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: 12/09/2016

EDT-CMVNG/2016/550
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 18/97
(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 26 de agosto 
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 18/97 para o lote n.º 2, requerido em nome de 
ALEXANDRA V. FERREIRA, que tem como objetivo o 
aumento da área de implantação da habitação, de 
120m2 para 136m2, resultante do aumento da sua 
profundidade, o aumento da área de construção da 
habitação, de 360m2 para 408m2 e a diminuição 
da área de implantação do anexo.
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 1770/16 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)
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Data de Publicitação: 12/09/2016

EDT-CMVNG/2016/552
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 16/89
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 26 de agosto 
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 16/89 para o lote n.º 4, requerido em nome 
de BERNARDINO SANTOS INVEST, LDA., que tem 
como objetivo:
Alteração da delimitação do lote, consequência do 
acerto dos alinhamentos definidos para o local, e 
alteração da sua área, de 340m2 para 314m2, re-
sultante da realização de levantamento topográfico.
Aumento da área de implantação da habitação e 
consequente aumento da área de construção.
Definição de volume destinado a garagem, com 
50,25m2, adossado ao limite sul do lote.
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 1843/16 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: 12/09/2016

EDT-CMVNG/2016/553
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 

001/003
(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 26 de agosto 
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 
001/003, requerido em nome de RICARDO JORGE 
MOREIRA MONTEIRO, que tem como objetivo a di-
visão do lote, em dois lotes e a implantação de ha-
bitação unifamiliar de r/chão e de anexos num lote 
e implantação de habitação unifamiliar de r/chão e 
andar e de anexos no outro lote.
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. 
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O processo n.º 3172/16 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: 12/09/2016

EDT-CMVNG/2016/554
ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA 

ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRA
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do loteamento ao abrigo do n.º 3 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edifica-
ção)
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 31 de Agosto 
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 ao Loteamento Muni-
cipal da Zona Industrial da Feiteira, que tem como 
objetivo a criação de uma parcela de terreno, com 
a área aproximada de 134m2, destinada a amplia-
ção do logradouro do prédio contiguo a Nascente, 
que se encontra descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Gaia – Grijó sob o 
n.º 373/19870427 e no qual se encontra edificada 
uma moradia unifamiliar. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os titulares dos lotes constantes do refe-

rido Loteamento Municipal notificados para se pro-
nunciarem sobre a alteração indicada, no prazo de 
10 dias. 
O processo n.º 3892/16 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: 12/09/2016

EDT-CMVNG/2016/555
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 01/03
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 31 de Agosto 
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 ao alvará de loteamento 
n.º 01/03, que tem como objetivo a retificação da 
delimitação nascente dos lotes B e D de acordo com 
as características das obras de edificação executa-
das no local. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os titulares dos lotes constantes do re-
ferido alvará de loteamento notificados para se pro-
nunciarem sobre a alteração indicada, no prazo de 
10 dias. 
O processo n.º 4139/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 
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Data de Publicitação: 13/09/2016

EDT-CMVNG/2016/556
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 18/84
(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 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 2 de Setem-
bro de 2016, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, na sua atual redação, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
18/84 para o lote 15 e 16 requerido em nome de 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Cristóvão de Mafamude, que tem como objetivo a 
fusão dos ciados lotes de acordo com as caracterís-
ticas da obra executada no local, designadamente 
o Centro Paroquial de Mafamude. 
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 869/16 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: 13/09/2016

EDT-CMVNG/2016/557
(PROC.º N.º 0151/2016 – 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, nº 64 sito na Rua Professor Ade-
mar Alves, ângulo com a Rua António Monteiro da 
Costa, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 



Nº 69 | setembro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 91

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 lote de terreno em causa, no sentido 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, 20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/09/2016

EDT-CMVNG/2016/558
(PROC.º N.º 0253/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Praça Cardeal António Ribeiro, lote 
93, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, 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, 18 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/09/2016

EDT-CMVNG/2016/559
(PROC.º N.º 0991/2015 – 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 nº 30 do alvará de loteamento nº 24/78 
sito com frente para a Praceta 1º de Dezembro, ao 
lado direito do nº 44, freguesia de Oliveira do Dou-
ro, deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo 
no prazo de VINTE DIAS, contados da data de afi-
xação 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
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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 junho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/09/2016

EDT-CMVNG/2016/560
(PROC.º N.º 0133/2016 – 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 lo-
gradouro da habitação sita na Rua do Cego, nº 146, 
freguesia de São Félix da Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 

aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido 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, 26 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/09/2016

EDT-CMVNG/2016/561
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 Minuta da Ata nº 16 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 5 de setembro 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 
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consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 9 de setembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/09/2016

EDT-CMVNG/2016/564
(PROC.º N.º 0121/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno com habitação devoluta sito junto ao nº 1846 
da Avenida Sacadura Cabral, ângulo com a Aveni-
da Padre Guilherme, freguesia de Arcozelo, 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), 
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, 7 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/09/2016

EDT-CMVNG/2016/565
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA URBA-
NIZAÇÃO JOSÉ DOMINGUES POÇAS, FREGUESIA 
DA MADALENA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 5 de se-
tembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Alteração de prioridades no entroncamento da Rua 
Urbanização José Domingues Poças com a Rua da 
Lavoura, através da Implementação de um sinal 
vertical de Stop (B2) na Rua Urbanização José Do-
mingues Poças, no entroncamento com a Rua da 
Lavoura, conforme o esquema em anexo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 15 de setembro de 2016,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 16/09/2016

EDT-CMVNG/2016/567
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 RAN-
CHO FOLCLÓRICO LIRIOS DE LEVER, com última 
sede conhecida na Rua Cavada de Meias, n.º 30 - 
Lever, 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 15/04/2016, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 
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alínea a) do Código da Estrada, do Parque da Junta 
de Freguesia de Lever, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Hyundai, 
modelo H100, matrícula 06-32-OE.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 039/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/990
Vila Nova de Gaia, 22-07-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 16/09/2016

EDT-CMVNG/2016/568
(PROC.º N.º 0672/2015 – 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 terre-
no sito nas traseiras do nº 851 da Rua Dr. Ferreira 
Alves, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 

Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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, 26 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/09/2016

EDT-CMVNG/2016/569
(PROC.º N.º 0752/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
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 Rua Júlio Dinis, a poente do nº 283 da 
Travessa das Moutadas, freguesia de Gulpilhares, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 



Nº 69 | setembro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 95

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, 26 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/09/2016

EDT-CMVNG/2016/570
(PROC.º N.º 0964/2015 – 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 Avenida Gago Coutinho, junto ao nº 1181 
(Edifício Miramar), freguesia de Gulpilhares, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 

disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/09/2016

EDT-CMVNG/2016/571
(PROC.º N.º 0255/2016 – 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 
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aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Avenida de Lagos, nº 321, freguesia de 
Gulpilhares, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo para a saúde pública, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza 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, 7 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/09/2016

EDT-CMVNG/2016/572
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 
87/VMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificada a em-
presa TALHO DE COIMBRÕES M. A. LDA., com úl-
tima sede conhecida na Rua Machado dos Santos, 

n.º 589 – Santa Marinha, na qualidade de proprie-
tária conforme consta na Conservatória do Registo 
de Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila 
Nova de Gaia removeu no dia 16/09/2013, ao abri-
go do art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Código da Es-
trada, da Rua Machado dos Santos, freguesia de 
Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na 
Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de Mercadorias, marca Bedford modelo 
KBD 26, matrícula NJ-26-39.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 034/DMP/VA/2013
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1054
Vila Nova de Gaia, 29-07-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 19/09/2016

EDT-CMVNG/2016/573
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 15 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 1 de agosto 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, 16 de setembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/09/2016

EDT-CMVNG/2016/574
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DO TANQUE E RUA GUILHERME FARIA, SÃO FÉLIX 
DA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 5 de Se-
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tembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Travessa do Tanque (entre a Rua do Tanque e 
a Rua Guilherme Faria) implementação de via de 
sentido único, sentido poente/nascente;
- Rua Guilherme Faria (entre a Travessa do Tanque 
e a Rua da Divisão) implementação de via de sen-
tido único, sentido norte/sul.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 14 de Setembro de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/09/2016

EDT-CMVNG/2016/576
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 87/
VMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 166º 
do Código da Estrada, de que a Unidade Nacional 
de Trânsito – GNR/Porto entregou à Policia Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia em 01/04/2011 o vei-
culo ciclomotor de matrícula 6-PRT-33-64, o qual 
se encontra no Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título jurí-
dico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente Edital, para 
a reclamação do referido veículo, sob pena do mes-
mo 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 consequências 
daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. 203/VT
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1220
Vila Nova de Gaia, 20-09-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 23/09/2016

EDT-CMVNG/2016/577
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 Minuta da Ata nº 17 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 19 de setembro 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, 23 de setembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/09/2016

EDT-CMVNG/2016/578
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 16 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 5 de setembro 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 setem-
bro, 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, 23 de setembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/09/2016

EDT-CMVNG/2016/579
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 17 de outubro de 2016, segun-
da-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 
17.10.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/09/2016

*EDT-CMVNG/2016/533
Eng.º Serafim Silva Martins, Presidente do Conse-
lho de Administração de “Águas, EM, S.A.
Torna público nos termos do n.º1 do art.º 17º do 
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Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, os resul-
tados obtidos nas análises efetuadas à água desti-
nada ao consumo humano de 1 de abril até 30 de 
junho de 2016.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2016.
O Conselho de Administração.
Data de Publicitação: 01/09/2016
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F.1. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CARTÃO DA 
GRÁVIDA E DO CARTÃO BEBÉ

 Considerando que:
É atribuição do Município a promoção e salvaguar-
da dos interesses próprios da população, mormen-
te da população mais vulnerável, criando condições 
que contribuam para atrair e fixar no seu território 
população jovem;
Vila Nova de Gaia é o maior concelho da região 
norte e tem o maior número de mulheres em idade 
fértil e de população pediátrica com idade inferior 
a 15 anos;
A crise económica que o país vem atravessando tem 
vindo a agravar a situação económica das famílias 
com a diminuição da sua capacidade financeira, di-
ficultando e desincentivando o seu crescimento;
Os Municípios dispõem de atribuições, nomea-
damente no domínio da saúde, da ação social e 
promoção do desenvolvimento, sendo competên-
cia dos órgãos municipais a colaboração e apoio a 
programas e projetos de interesse municipal, em 
parceria com entidades da administração central 
(cfr. alíneas g) e h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º 
e alíneas ff) e r) do n.º1 do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro); 
É de elevada importância a prevenção nos cuidados 
de saúde da população, mormente nos grupos mais 
vulneráveis;
A promoção de incentivos que conduzam à fixa-
ção e melhoria das condições de vida da população 
pode estimular e fomentar a economia local e con-
tribuir para que Vila Nova de Gaia seja uma cidade 
atraente, nomeadamente para a fixação de jovens 
famílias.

Propõe-se:
A) Que a Câmara Municipal aprove a criação do 
“Cartão Grávida” e do “Cartão Bebé”, a atribuir e 
utilizar nas condições constantes do Anexo I, des-
tinados a permitir aos respetivos titulares o aces-
so, em condições vantajosas, a bens e serviços 
municipais ou fornecidos/prestados por entidades 
públicas ou privadas que adiram a esta iniciativa, 
nomeadamente nas áreas da saúde, dos cuidados 
materno-infantil, puericultura, desporto, cultura e 
lazer, assentes em acordos de parceria a estabele-
cer para o efeito com as entidades aderentes, nos 
termos do Anexo II à presente proposta.
B) Ainda no âmbito desta iniciativa, para concreti-
zar o “cartão da grávida” e o “cartão do bebé”, que 
seja estabelecido um Acordo de Colaboração com o 
CHVNG e os ACES de Gaia, nos termos constantes 
do Anexo III à presente proposta.
C) A implementação do “cartão da grávida” e do 
cartão do “bebé” tem custos diretos com a emissão 
e expedição conforme se segue:

Nota: Os valores apresentados não têm IVA inclu-
ído

F. INFORMAÇÕES



Nº 69 | setembro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

104

ANEXO I
Normas de Atribuição e utilização do cartão muni-
cipal:

1. Da grávida
2. Do bebé

A
Cartão da Grávida

1. O “Cartão da grávida” destina-se a grávidas a 
partir das 20 semanas de gestação, acompanhadas 
clinicamente no Centro Hospitalar de Gaia /Espinho 
(CHVNG/E) e/ ou nos ACES de Vila Nova de Gaia 
(Gaia Nascente e Espinho/Gaia).
2. As interessadas podem a aderir ao cartão, me-
diante o preenchimento de uma ficha de inscrição, 
disponível em www.cm-gaia.pt ou entregue direta-
mente pelos serviços do CHVNG/E e dos ACES.
3. A ficha de inscrição, depois de devidamente pre-
enchida, deve ser remetida por uma das seguintes 
vias: para o e-mail presidencia@cm-gaia.pt , por 
correio para …………… ou entregue no Gabinete de 
Atendimento do Munícipe (GAM)
4. O cartão é emitido pela Câmara Municipal e é 
enviado por correio para a morada indicada na fi-
cha de inscrição, juntamente com a informação das 
respetivas condições.
5. A titular do cartão autoriza a Câmara Municipal 
a tratar automaticamente os dados recolhidos na 
ficha de inscrição para fins exclusivamente associa-
dos ao cartão.
6. A validade do cartão é de seis meses contados a 
partir da sua emissão (a data de emissão é assumi-
da como a data da consulta das 20 semanas)
7 As titulares do cartão têm, nomeadamente, os 
seguintes benefícios: 
- Acesso gratuito ou com descontos no âmbito de 
programas ou atividades desenvolvidas pela Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia;
- 10 entradas gratuitas nas piscinas municipais – 
das 8h00 às 18h00;
- Entrada mensal gratuita nos museus municipais, 
na ELA e no Parque Biológico;
- Acesso a workshops e a sessões de sensibilização 
exclusivas;
- Descontos nos produtos/serviços fornecidos/pres-
tados pelas entidades ou estabelecimentos que, em 
colaboração com a Câmara Municipal, adiram a esta 
iniciativa municipal.
- Oferta de Kit multi-marca, condicionado às ofer-
tas dos diferentes parceiros e que poderá variar tri-
mestralmente. A entrega do Kit é feita presencial-
mente nos serviços da Câmara Municipal, mediante 
prévio agendamento. 
8. A utilização é feita mediante a apresentação do 
cartão, acompanhada da exibição de um documen-
to de identificação da titular.
9. O cartão é atribuído gratuitamente e é pessoal e 

intransmissível.
10. Em caso de extravio, destruição ou deteriora-
ção do cartão, deverá tal facto ser comunicado, por 
escrito, à Câmara Municipal, podendo ser requerida 
uma segunda via.
11. Constituem causas de cessação do direito de 
utilização do cartão, nomeadamente:
a) O termo da sua validade;
b) A sua utilização por terceiros;
c) A cessação de qualquer um dos pressupostos da 
sua atribuição;
d) O não cumprimento das normas de utilização 
dos equipamentos municipais.
12. Verificado qualquer um dos factos mencionados 
no artigo anterior, a Câmara Municipal informará, 
por escrito, o titular do cartão e as entidades par-
ceiras da imediata cessação do direito de utilização 
do cartão.
13. O titular do cartão deve proceder à devolução 
deste, no prazo de 10 dias a contar da verificação 
de qualquer um dos factos previstos nas alíneas a) 
e c) do número 3.ou quando notificado para o efei-
to.
14. Com a adesão ao cartão o titular aceita as pre-
sentes condições de atribuição e de utilização.
15. Em tudo quanto as presentes condições de uti-
lização sejam omissas aplicam-se as respetivas dis-
posições legais e os princípios gerais de direito. 

B
Cartão do Bebé

1. O “Cartão do Bebé” destina-se a crianças até 
aos três anos, inclusive, nascidas no Centro Hospi-
talar de Vila Nova de Gaia/Espinho.
2. A adesão ao cartão é feita mediante o preen-
chimento da ficha de inscrição, disponibilizada pelo 
CHVNG/E à mãe puérpera, antes da sua saída hos-
pitalar, que procederá ao seu envio para o e-mail 
presidencia@cm-gaia.pt ou por correio para …...ou 
procederá à sua entrega pessoal no Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal.
3. O cartão é emitido pela Câmara Municipal e é 
enviado, pelo correio, para a morada indicada na 
ficha de inscrição, juntamente com a informação 
das respetivas condições.
4. A utilização é feita mediante a apresentação do 
cartão, acompanhada da exibição de um documen-
to de identificação de um dos progenitores ou do 
responsável legal.
5. Os titulares do cartão têm, nomeadamente, os 
seguintes benefícios: 
- Acesso gratuito ou com descontos no âmbito de 
programas ou atividades desenvolvidas pela Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia;
- Gratuitidade das primeiras três mensalidades das 
aulas de natação para bebés, nas Piscinas Munici-
pais;
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- Descontos nos bens ou serviços fornecidos ou 
prestados pelas entidades públicas ou privadas que 
para o efeito subscrevam acordo com a Câmara 
Municipal;
- Acesso a workshops e a sessões de sensibilização 
exclusivas;
- Oferta de Kit multi-marca, condicionado às ofer-
tas dos diferentes parceiros e que poderá variar tri-
mestralmente. A entrega do Kit é feita presencial-
mente nos serviços da Câmara Municipal, mediante 
prévio agendamento. 
6. O cartão é atribuído gratuitamente e é pessoal e 
intransmissível.
7. Em caso de extravio, destruição ou deterioração 
do cartão, deverá tal facto ser comunicado, por es-
crito, à Câmara Municipal, podendo ser requerida 
uma segunda via.
8. Constituem causas de cessação do direito de uti-
lização do cartão, nomeadamente:
a) O termo da sua validade;
b) A sua utilização por terceiros;
c) A cessação de qualquer um dos pressupostos da 
sua atribuição;
d) O não cumprimento das normas de utilização 
dos equipamentos municipais.
9. Verificado qualquer um dos factos mencionados 
no artigo anterior, a Câmara Municipal informará, 
por escrito, o titular do cartão e as entidades par-
ceiras da imediata cessação do direito de utilização 
do cartão.
10. O titular do cartão deve proceder à devolução 
deste, no prazo de 10 dias a contar da verificação 
de qualquer um dos factos previstos nas alíneas 
a) e c) do número 3.ou quando notificado para o 
efeito.
11. Com a adesão ao cartão o titular aceita as pre-
sentes condições de atribuição e de utilização.
12.Em tudo quanto as presentes condições de utili-
zação sejam omissas aplicam-se as respetivas dis-
posições legais e os princípios gerais de direito. 
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ANEXO
ACORDO

CARTÃO ……………..
Condições Gerais de Colaboração

1. A Entidade Aderente à iniciativa municipal com-
promete-se a conceder aos titulares do Cartão ……
as vantagens ou descontos acordados com o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, nos termos e condições 
especiais de colaboração, sem qualquer contrapar-
tida financeira.
2. Os titulares do Cartão…..beneficiarão da redução 
de preço no fornecimento de bens e/ou prestação 
de serviços, mediante a apresentação do respetivo 
cartão, acompanhado da exibição de  documento 
de identificação.
3. As vantagens a conceder aos titulares do Car-
tão………… ,na aquisição de bens e/ou serviços têm 
por base os preços publicitados pela Entidade Ade-
rente, exceto nos períodos legais de saldos ou pro-
moções devidamente publicitados.
4. A Entidade Aderente compromete-se a afixar nas 
suas instalações, em local visível, um aviso, segun-
do modelo a fornecer pelo Município, de publicita-
ção da presente parceria.

5. A Entidade Aderente pode, a todo o tempo, rever 
ou excluir das Condições Especiais de Colaboração 
na iniciativa municipal do Cartão…..os bens e/ou 
serviços em que não lhe seja possível conceder as 
vantagens acordadas, desde que tal comunique ao 
Município, por escrito, através de carta dirigida à 
…………………………da Câmara Municipal, ou de correio 
eletrónico para o e-mail……………….., com a antece-
dência de vinte dias úteis relativamente à data em 
que pretenda  que a comunicação produza efeitos.
6. O Município reserva-se o direito de não aceitar 
qualquer desconto ou outro tipo de vantagem de 
Entidade que viole ou seja suscetível de pôr em 
causa o cumprimento das atribuições e competên-
cias ou se apresente inadequada aos objetivos mu-
nicipais desta iniciativa.
7. Qualquer uma das Partes pode, a todo o tempo, 
desvincular-se do presente Acordo de Colaboração, 
mediante a comunicação escrita, com a antece-
dência de 20 dias úteis relativamente à data em 
que pretenda que a comunicação produza efeitos, 
dirigida para os endereços referidos no n.º 5 das 
presentes condições gerais, no caso do Município, 
e para os endereços referidos nas condições espe-
ciais, no caso da Entidade Aderente.
8. O Município compromete-se a elaborar e a pu-
blicitar um guia informativo do Cartão de……., em 
formato de papel e/ou digital, onde consta a identi-
ficação de todas as Entidades Aderentes à data da 
sua publicação, a atualizar periodicamente, assim 
como a sua localização, ramo de atividade e vanta-
gens a conceder por força deste Acordo.
9. O incumprimento das presentes condições gerais, 
confere à parte não faltosa o direito de o resolver 
imediatamente, através de comunicação escrita, 
por carta registada com aviso de receção, dirigida 
à outra parte, se a falta não for reparada no prazo 
de cinco dias úteis a contar de comunicação escrita 
para esse efeito, realizada nos mesmos termos.
10. Em caso de cessação do presente Acordo de 
Colaboração a Entidade Aderente compromete-se 
a retirar toda a publicitação alusiva à iniciativa do 
Cartão…., podendo o Município proceder à respetiva 
fiscalização e, em caso de incumprimento, proceder 
à sua remoção.
11. Ao presente Acordo de Colaboração aplicam-se, 
ainda, as normas de utilização e atribuição dos car-
tões municipais, aprovadas em reunião da Câmara 
Municipal, de ----/---/----e reunião da Assembleia 
Municipal de ---/---/--- e publicadas no Boletim Mu-
nicipal n.º-----e demais disposições legais e regula-
mentares em vigor.

ANEXO III

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
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ENTRE o MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O CHVNG/E

PARA IMPLEMENTAÇÃO do “CARTÃO da GRÁ-
VIDA” e “CARTÃO do BEBÉ”

Considerando que:
Os Municípios, nos termos do n.º 1 e alíneas g), 
h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, têm como atribuições 
a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente nos 
domínios da saúde, ação social e promoção do de-
senvolvimento;
As Câmaras Municipais têm competência para, 
nomeadamente, promover o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse municipal 
e apoiar atividades de natureza social, incluindo 
aquelas que contribuam para a promoção da saúde 
e prevenção de doenças;
Nas prioridades do Município de Vila Nova de Gaia 
está o reforço do empenho na promoção de uma 
cidade atrativa, designadamente pela promoção 
ativa do bem estar  da população, através de pro-
gramas ou iniciativas que contribuam para a  me-
lhoria das condições de vida e estimule  a fixação 
de jovens famílias no concelho; 
No âmbito desse reforço a Câmara Municipal pre-
tende lançar a iniciativa da criação do “Cartão da 
Grávida “ e o “Cartão do Bebé” visando atribuir um 
conjunto de benefícios através do acesso a bens, 
produtos e/ou serviços, de forma vantajosa, a grá-
vidas acompanhadas clinicamente nas instituições 
públicas de saúde de Vila Nova de Gaia, bem como 
às crianças nascidas no CHVNG/E até aos três anos 
de idade.
Esta iniciativa pode potenciar e estimular a procura 
de vigilância e acompanhamento médico da gra-
videz da mulher, contribuindo assim para que os 
cuidados de saúde prénatais cheguem a um maior 
número de mulheres, contribuindo para a preven-
ção na doença da grávida e do nascituro.
O CHVNG/E presta cuidados de saúde hospitalar di-
ferenciados, em todas as valências médicas e cirúr-
gicas, incluindo na valência da saúde da mulher e 
da criança, em articulação com a rede de cuidados 
de saúde primários, nomeadamente com os ACES 
de Gaia;
A articulação e esforço conjunto confluem para a 
eficácia dos objetivos de ambas as entidades, cujo 
objetivo comum é o serviço público.
O Município de Vila Nova de Gaia, com sede na 
Rua Álvares Cabral, 4400-017 Vila Nova de Gaia, 
pessoa coletiva de direito público n.º505 335 018, 
aqui representado pelo Senhor Presidente da Câ-
mara, Dr Eduardo Vítor Rodrigues, que outorga no 
uso dos poderes que lhe são conferidos pela Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, também designa-

do por Município.
e
O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Es-
pinho E.P.E (CHVNG/E) com sede na Rua Con-
ceição Fernandes, s/n, 4434-502, Vila Nova de 
Gaia, NIPC n.º 508142156, representado neste 
ato pelo Presidente do Conselho de Administração, 
………………………
ACORDAM colaborar nos seguintes termos:
1) O Município de Vila Nova de Gaia pretende im-
plementar a iniciativa municipal do “Cartão da Grá-
vida”, destinado às mulheres grávidas, a partir da 
20.º semana de gestação, com acompanhamento 
pré-natal no CHVNG/E ou nos ACES de Gaia (Gaia 
Nascente e Espinho/Gaia), que permite à respetiva 
titular o acesso a um conjunto de benefícios, nas 
condições de atribuição e utilização do cartão.
2) O Município de Vila Nova de Gaia pretende, ain-
da, implementar a iniciativa municipal do “Cartão 
do Bebé”, destinado às crianças até aos três anos, 
nascidas no CHVNG/E, que permite o acesso a um 
conjunto de benefícios, nas condições de atribuição 
e utilização do cartão. 
3) Os cartões são emitidos pela Câmara Municipal 
e atribuídos gratuitamente, mediante o preenchi-
mento de uma ficha modelo. 
4) O CHVNG/E compromete-se a disponibilizar à 
grávida, na consulta pré-natal, a partir da 20.ª se-
mana de gestação, e à puérpera, antes da sua saída 
hospitalar, a ficha modelo, acompanhada de infor-
mação resumida sobre a forma de obter os cartões 
e que tipo de benefícios lhes estão associados. 
5) As interessadas em obter o cartão preenchem a 
ficha e remetem-na, preferencialmente, para o e-
-mail presidencia@cm-gaia.pt ou por correio para 
……………...
6) Emitidos os cartões serão os mesmos remetidos 
por correio, juntamente com as condições de atri-
buição e utilização, para a morada que vier indicada 
na ficha de inscrição.
Esta colaboração entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e o CHVNG/E vigorará a partir da data da sua 
assinatura, pelo período de um ano, renovando-se 
automaticamente nos mesmos termos, por iguais e 
sucessivos períodos, salvo manifestação expressa 
em contrário de qualquer uma das partes à outra, 
com a antecedência mínima de sessenta dias rela-
tivamente à data do termo. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, ……/…../…..

Pelo CHVNG/E
_____________________________
(…………………………………………)
 
Pelo Município
_____________________________
(…………………………………….)
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

ENTRE o MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O ACES ESPINHO/GAIA

PARA IMPLEMENTAÇÃO do “CARTÃO da GRÁ-
VIDA”

Considerando que:
Os Municípios, nos termos do n.º 1 e alíneas g), 
h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, têm como atribuições 
a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente nos 
domínios da saúde, ação social e promoção do de-
senvolvimento;
As Câmaras Municipais têm competência para, 
nomeadamente, promover o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse municipal 
e apoiar atividades de natureza social, incluindo 
aquelas que contribuam para a promoção da saúde 
e prevenção de doenças;
Nas prioridades do Município de Vila Nova de Gaia 
está o reforço do empenho na promoção de uma 
cidade atrativa, designadamente pela promoção 
ativa do bem estar  da população, através de pro-
gramas ou iniciativas que contribuam para a  me-
lhoria das condições de vida e estimule  a fixação 
de jovens famílias no concelho; 
No âmbito desse reforço a Câmara Municipal pre-
tende lançar a iniciativa da criação do “Cartão da 
Grávida “ e o “Cartão do Bebé” visando atribuir um 
conjunto de benefícios através do acesso a bens, 
produtos e/ou serviços, de forma vantajosa, a grá-
vidas acompanhadas clinicamente nas instituições 
públicas de saúde de Vila Nova de Gaia, bem como 
às crianças nascidas no CHVNG/E até aos três anos 
de idade.
Esta iniciativa pode potenciar e estimular a procura 
de vigilância e acompanhamento médico da gra-
videz da mulher, contribuindo assim para que os 
cuidados de saúde prénatais cheguem a um maior 
número de mulheres, contribuindo para a preven-
ção na doença da grávida e do nascituro.
Os ACES têm por missão garantir a prestação de 
cuidados de saúde primários à população, nome-
adamente desenvolvendo atividades de promoção 
da saúde e prevenção da doença, prestação de cui-
dados na doença e ligação a outros serviços para a 
continuação dos cuidados;
A articulação e esforço conjunto confluem para a 
eficácia dos objetivos de ambas as entidades, cujo 
objetivo comum é o serviço público.
O Município de Vila Nova de Gaia, com sede na 
Rua Álvares Cabral, 4400-017 Vila Nova de Gaia, 
pessoa coletiva de direito público n.º505 335 018, 
aqui representado pelo Senhor Presidente da Câ-

mara, Dr Eduardo Vítor Rodrigues, que outorga no 
uso dos poderes que lhe são conferidos pela Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, também designa-
do por Município.
e
O ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Espi-
nho /Gaia
ACORDAM colaborar nos seguintes termos:
1) O Município de Vila Nova de Gaia pretende im-
plementar a iniciativa municipal do “Cartão da Grá-
vida”, destinado às mulheres grávidas, a partir da 
20.º semana de gestação, com acompanhamento 
pré-natal no CHVNG/E ou nos ACES de Gaia (Gaia 
Nascente e Espinho/Gaia), que permite à respetiva 
titular o acesso a um conjunto de benefícios, nas 
condições de atribuição e utilização do cartão.
2) O cartão é emitido pelo Município de Vila Nova 
de Gaia e atribuído gratuitamente, mediante o pre-
enchimento de uma ficha modelo. 
3) O ACES Espinho/Gaia compromete-se a disponi-
bilizar à grávida, na consulta pré-natal, a partir da 
20.ª semana de gestação, a ficha modelo, acom-
panhada de informação resumida sobre a forma de 
obter o cartão e que tipo de benefícios lhe estão 
associados. 
4) As interessadas em obter o cartão procedem ao 
preenchimento da ficha e remetem-na, preferen-
cialmente, para o e-mail presidencia@cm-gaia.pt 
ou por correio para ……… ou ainda podem proceder 
à sua entrega no Gabinete de Apoio ao Munícipe 
(GAM) da Câmara Municipal 
5) Emitido o cartão será o mesmo remetido por 
correio, juntamente com as condições de atribuição 
e utilização, para a morada que vier indicada na 
ficha de inscrição.
6) Esta colaboração entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o ACES Espinho/ Gaia vigora pelo perío-
do de um ano, a partir da data da sua assinatura, 
renovando-se automaticamente nos mesmos ter-
mos, por iguais e sucessivos períodos, salvo ma-
nifestação expressa em contrário de qualquer uma 
das partes à outra, com a antecedência mínima de 
sessenta dias relativamente à data do termo 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, ……/…../…..

Pelo ACES Espinho/Gaia
____________________________
(………………………………………)
 
Pelo Município
________________________
(…………………………….)

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

ENTRE o MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O ACeS GAIA NASCENTE
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PARA IMPLEMENTAÇÃO do “CARTÃO da GRÁ-
VIDA”

Considerando que:
Os Municípios, nos termos do n.º 1 e alíneas g), 
h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, têm como atribuições 
a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente nos 
domínios da saúde, ação social e promoção do de-
senvolvimento;
As Câmaras Municipais têm competência para, 
nomeadamente, promover o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse municipal 
e apoiar atividades de natureza social, incluindo 
aquelas que contribuam para a promoção da saúde 
e prevenção de doenças;
Nas prioridades do Município de Vila Nova de Gaia 
está o reforço do empenho na promoção de uma 
cidade atrativa, designadamente pela promoção 
ativa do bem estar  da população, através de pro-
gramas ou iniciativas que contribuam para a  me-
lhoria das condições de vida e estimule  a fixação 
de jovens famílias no concelho; 
No âmbito desse reforço a Câmara Municipal pre-
tende lançar a iniciativa da criação do “Cartão da 
Grávida “ e o “Cartão do Bebé” visando atribuir um 
conjunto de benefícios através do acesso a bens, 
produtos e/ou serviços, de forma vantajosa, a grá-
vidas acompanhadas clinicamente nas instituições 
públicas de saúde de Vila Nova de Gaia, bem como 
às crianças nascidas no CHVNG/E até aos três anos 
de idade.
Esta iniciativa pode potenciar e estimular a procura 
de vigilância e acompanhamento médico da gra-
videz da mulher, contribuindo assim para que os 
cuidados de saúde prénatais cheguem a um maior 
número de mulheres, contribuindo para a preven-
ção na doença da grávida e do nascituro.
Os ACES têm por missão garantir a prestação de 
cuidados de saúde primários à população, nome-
adamente desenvolvendo atividades de promoção 
da saúde e prevenção da doença, prestação de cui-
dados na doença e ligação a outros serviços para a 
continuação dos cuidados;
A articulação e esforço conjunto confluem para a 
eficácia dos objetivos de ambas as entidades, cujo 
objetivo comum é o serviço público.
O Município de Vila Nova de Gaia, com sede na 
Rua Álvares Cabral, 4400-017 Vila Nova de Gaia, 
pessoa coletiva de direito público n.º505 335 018, 
aqui representado pelo Senhor Presidente da Câ-
mara, Dr Eduardo Vítor Rodrigues, que outorga no 
uso dos poderes que lhe são conferidos pela Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, também designa-
do por Município.
e

O ACeS (Agrupamento de Centros de Saúde) Gaia 
Nascente, 
ACORDAM colaborar nos seguintes termos:
1) O Município de Vila Nova de Gaia pretende im-
plementar a iniciativa municipal do “Cartão da Grá-
vida”, destinado às mulheres grávidas, a partir da 
20.º semana de gestação, com acompanhamento 
pré-natal no CHVNG/E ou nos ACES de Gaia (Gaia 
Nascente e Espinho/Gaia), que permite à respetiva 
titular o acesso a um conjunto de benefícios, nas 
condições de atribuição e utilização do cartão.
2) O cartão é emitido pelo Município de Vila Nova 
de Gaia e atribuído gratuitamente, mediante o pre-
enchimento de uma ficha modelo. 
3) O ACeS Gaia Nascente compromete-se a dis-
ponibilizar à grávida, na consulta pré-natal, a par-
tir da 20.ª semana de gestação, a ficha modelo, 
acompanhada de informação resumida sobre a for-
ma de obter o cartão e que tipo de benefícios lhe 
estão associados. 
4) As interessadas em obter o cartão procedem 
ao preenchimento da ficha e remetem-na, prefe-
rencialmente, para o e-mail…..ou por correio para 
………………………..
5) Emitido o cartão será o mesmo remetido por 
correio, juntamente com as condições de atribuição 
e utilização, para a morada que vier indicada na 
ficha de inscrição.
6) Esta colaboração entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o ACES Gaia Nascente vigora pelo perío-
do de um ano, a partir da data da sua assinatura, 
renovando-se automaticamente nos mesmos ter-
mos, por iguais e sucessivos períodos, salvo ma-
nifestação expressa em contrário de qualquer uma 
das partes à outra, com a antecedência mínima de 
sessenta dias relativamente à data do termo. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, ……/…../…..

Pelo ACES Gaia Nascente
__________________________
(…………………………………)
 
Pelo Município
________________________
(…………………………….)
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F.2. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO DE LISTAS IMPRESSAS, NO ÂM-
BITO DO SERVIÇO UNIVERSAL DE COMUNI-
CAÇÕES ELETRÓNICAS
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