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A.1. MINUTA DA ATA 47
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil 
e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, reunida em Sessão Extraordinária, tomou as 
seguintes deliberações: 
1) Foi Apreciada a “Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Análise às Demonstrações Financeiras 
do Município de Vila Nova de Gaia – 1º Semestre 
2016”. 
2) Foi Apreciada a “Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Minuta de Contrato de Compra e Venda 
de Ações a celebrar entre a “EDP Gás SGPS SA” e o 
Município de Vila Nova de Gaia”.
3) Foi o ponto 4º da Ordem de Trabalhos “Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto: 
1. Emissão de parecer favorável à criação, por De-
creto-Lei, do Sistema Multimunicipal de Saneamen-
to do Grande Porto, abreviadamente designado por 
“sistema”, por cisão do Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte 
de Portugal resultante da agregação de sistemas 
que foi criado pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 
de maio, tendo o novo sistema o mesmo âmbito do 
Sistema Multimunicipal de Saneamento do Gran-
de Porto, criado pelo Decreto-Lei n.º 260/2000, 
de 17 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
312/2009, de 27 de outubro, que foi extinto pelo 
Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio e integra 
os mesmos e seguintes utilizadores: Municípios de 
Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Paredes, 
Penafiel e Vila Nova de Gaia; 2. Emissão de parecer 
favorável à constituição, pelo mesmo Decreto-Lei, 
da sociedade concessionária de exploração e ges-
tão do sistema e à celebração com esta de um con-
trato de recolha; 3. Aprovação do Acordo Parasocial 
a celebrar entre todos os acionistas da “SIMDOURO 
– Saneamento do Grande Porto SA” e que visa a 
regular as mesmas matérias relativas à Sociedade; 
4. Deliberar que, uma vez publicado o Decreto-Lei 
acima referido, este Município desistirá do pedido 
formulado no processo judicial em curso, uma vez 
que nele não mantém, a partir daí, qualquer inte-
resse; 5. Confirmar a manutenção da integração do 
Município na sociedade concessionária da explora-
ção do sistema multimunicipal de saneamento do 
Grande Porto, a (nova) “SIMDOURO – Saneamento 
do Grande Porto SA”, sociedade anónima de capi-
tais exclusivamente públicos, por cisão da socieda-
de “Águas do Norte SA”, constituída pelo Decreto-
-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, com dispensa de 
elaboração e registo do projeto de cisão” aprovado 
por Maioria, com 03 abstenções da CDU e 44 vo-
tos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos 
Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 08 do PSD, 
06 do Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
4) Foi o ponto 5º da Ordem de Trabalhos “Discussão 

e Votação da Proposta da Câmara Municipal quan-
to: 1. Emissão de parecer favorável à criação, por 
Decreto-Lei, do Sistema Multimunicipal de Abaste-
cimento de Água do Sul do Grande Porto, abrevia-
damente designado por “sistema”, por cisão do Sis-
tema Multimunicipal de Abastecimento de Água e 
de Saneamento do Norte de Portugal resultante da 
agregação de sistemas que foi criado pelo Decreto-
-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, tendo o novo sis-
tema o mesmo âmbito do Sistema Multimunicipal 
de Captação, Tratamento e Abastecimento de Água 
do Sul do Grande Porto, criado pela alínea e) do 
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 379/93 de 5 
de novembro, que foi extinto pelo Decreto-Lei n.º 
93/2015, de 29 de maio e integrando os mesmos 
e seguintes utilizadores: Municípios de Amarante, 
Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Espinho, 
Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Matosinhos, 
Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, Pa-
redes, Porto, Santa Maria da Feira, São João da 
Madeira, Valongo e Vila Nova de Gaia; 2. Emissão 
de parecer favorável à constituição, pelo mesmo 
Decreto-Lei, da sociedade concessionária de explo-
ração e gestão do sistema e à celebração com esta 
de um contrato de fornecimento; 3. Aprovação do 
Acordo Parasocial a celebrar entre todos os acio-
nistas da “Águas Douro e Paiva SA” e que visa a 
regular as mesmas matérias relativas à Sociedade; 
4. Deliberar que, uma vez publicado o Decreto-Lei 
acima referido, este Município desistirá do pedido 
formulado no processo judicial em curso, uma vez 
que nele não mantém, a partir daí, qualquer inte-
resse; 5. Confirmar a manutenção da integração 
do Município na sociedade concessionária da explo-
ração do sistema multimunicipal de abastecimento 
de água do Sul do Grande Porto, a (nova) “Águas 
Douro e Paiva SA”, sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos, por cisão da sociedade 
“Águas do Norte SA”, constituída pelo Decreto-Lei 
n.º 93/2015, de 29 de maio, com dispensa de ela-
boração e registo do projeto de cisão”, aprovado 
por Maioria, com 03 abstenções da CDU e 44 votos 
a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Pre-
sidentes de Junta de Freguesia / PS, 08 do PSD, 06 
do Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 02 
do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
5) Foi o ponto 6º da Ordem de Trabalhos “Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
ao Contrato Interadministrativo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia de Avintes, para a promoção e a execução 
dos trabalhos e obras de requalificação na Rua das 
Presas, no valor de € 37 100,00 (Trinta e sete mil e 
cem euros)”, aprovado por Unanimidade. 
6) Foi o ponto 7º da Ordem de Trabalhos “Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Contrato Interadministrativo a celebrar 
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entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de 
Freguesia de Canelas, para a promoção e a execu-
ção dos trabalhos e obras de requalificação na Rua 
Delfim de Lima, no valor de € 150 000,00 (Cento e 
cinquenta mil euros)”, aprovado por Unanimidade. 
7) Foi o ponto 8º da Ordem de Trabalhos “Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao 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 a execução dos trabalhos e obras de 
requalificação na Rua de Belmonte, no valor de € 
50 456,00 (Cinquenta mil, quatrocentos e cinquen-
ta e seis euros)”, aprovado por Unanimidade. 
8) Foi o ponto 9º da Ordem de Trabalhos “Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao 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 
a execução dos trabalhos e obras de requalificação 
na Rua da Fábrica, no valor de € 78 440,00 (Se-
tenta e oito mil, quatrocentos e quarenta euros)”, 
aprovado por Unanimidade. 
9) Foi o ponto 10º da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Contrato Interadministrativo a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta/
União de Freguesia no âmbito do Programa Muni-
cipal de Ação Social “Gaia+Inclusiva” – Eixo: Apoio 
na Carência Económica e Emergência Social no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, no montante global 
de € 70 000,00 (Setenta mil euros)”, aprovado por 
Unanimidade. 
10) Foi o ponto 11º da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Regulamento que cria o Programa “Ação 
Social Gaia+Inclusiva””, aprovado por Unanimida-
de.
11) Foi o ponto 12º da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao Regulamento do Cartão Municipal do 
Professor”, aprovado por Unanimidade.
12) Foi o ponto 13º 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 António Oliveira Zenha – 
Proc. n.º 5440/15 – RI, Freguesia de S. Félix da 
Marinha”, aprovado por Unanimidade. 
13) Foi o ponto 14º 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 Paulo Manuel de Sousa Oli-
veira – Proc. n.º 5459/15 – RI, União de Freguesias 
de Pedroso e Seixezelo”, aprovado por Unanimida-
de. 
14) Foi o ponto 15º 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 Maria Elvira Carvalho Borges 
– Proc. n.º 5475/15 – RI, Freguesia de Canidelo”, 
aprovado por Unanimidade. 
15) Foi o ponto 16º 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 “F. Ferreira – Fábrica de 
Cortantes” – Proc. n.º 5560/15 – RI, Freguesia de 
Canidelo”, aprovado por Unanimidade. 
16) Foi o ponto 17º 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 Meira & Filhos”– 
Proc. n.º 31/16 – RI, Arcozelo”, aprovado por Una-
nimidade. -
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 15 minutos 
do dia 21 de outubro de 2016, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assi-
nada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal e que foi 
aprovada por Unanimidade. 
Primeira Secretária em Exercício, (Maria Fernanda 
Almeida)
Presidente da Assembleia Municipal, (Albino Almei-
da).

A.2. MINUTA DA ATA 48
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Extraordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PSD, subscrito pela Mesa e por todos 
os Grupos Municipais, “Pelo falecimento do Senhor 
Manuel Baptista, extremoso Pai do Senhor Sérgio 
Francisco Santos Baptista, Membro da Assembleia 
Municipal”, aprovado por Unanimidade. 
2) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS, subscrito pela Mesa e por todos os 
Grupos Municipais, “Pelo falecimento de José Lello”, 
aprovado por Unanimidade. 
3) Foi o ponto 2º da Ordem de Trabalhos “Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
à Fixação da Taxa de Imposto Municipal de Imóveis 
(I.M.I.) a vigorar no ano de2017”, aprovado por 
Maioria, com06 votos contra (05 do PSD e 01 do 
CDS-PP), 04 abstenções (03 da CDU e 01 do BE) e 
35 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 06 do 
Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 01 do 
Substituto Legal do Presidente de Junta de Fregue-
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sia da Madalena e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
4) Foi o ponto 3º da Ordem de Trabalhos “Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
à Fixação das Taxas de Derrama a vigorar no ano 
de 2017”, aprovado por com 09 votos contra (05 do 
PSD, 03 da CDU e 01 do CDS-PP) e 36 votos a favor 
(15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia / PS, 06 do Movimento Inde-
pendente “Juntos por Gaia”, 01 do Substituto Legal 
do Presidente de Junta de Freguesia da Madalena, 
01 do BE e 01 do Movimento Independente de Ci-
dadãos Gulpilhares/Valadares). 
5) Foi o ponto 4º da Ordem de Trabalhos “Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Participação Variável no Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas (I.R.S.) a vigorar em 
2017” aprovado por Maioria, com 04 votos contra 
(03 da CDU e 01 do CDS-PP) e 41 votos a favor 
(15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presiden-
tes de Junta de Freguesia / PS, 06 do PSD, 06 do 
Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares). 
6) Foi o ponto 5º da Ordem de Trabalhos “Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Fixação da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem (T.M.D.P.) a vigorar no ano de 2017”, 
aprovado por Maioria, com 03 votos contra da CDU 
e 42 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 06 do 
PSD, 06 do Movimento Independente “Juntos por 
Gaia”, 01 do CDS-PP 01 do BE e 01 do Movimento 
Independente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
7) Foi o ponto 6º da Ordem de Trabalhos “Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 
Isenções a Instituições”, aprovado por Maioria, com 
01 voto contra do CDS-PP e 44 votos a favor (15 do 
PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Jun-
ta de Freguesia / PS, 06 do PSD, 06 do Movimento 
Independente “Juntos por Gaia”, 03 da CDU 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares). 
8) Foi o ponto 7º da Ordem de Trabalhos “Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao 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 
– 1ª modificação respeitante às cláusulas 1ª e 2ª, 
nº 1 – objeto e recursos humanos, patrimoniais e 
financeiros”, aprovado por Unanimidade. 
9) Foi o ponto 8º da Ordem de Trabalhos “Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
Contrato Interadministrativo a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a União de Fregue-
sias de Gulpilhares e Valadares – Rua Chão de Vale, 
Rua do Marujo e Travessa do Marujo”, aprovado por 

Unanimidade. 
10) Foi o ponto 9º da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Pedido de Retificação  do Artigo Matricial 
constante na Proposta de Isenção de IMI e IMT, 
aprovado na reunião de Câmara de 04 de julho de 
2016  e da Assembleia Municipal de 08 de setem-
bro de 2016, solicitado por “ELIFOAM – Comércio 
e Indústria, Lda – Processo nº 1854/16 – CERT”, 
aprovado por Unanimidade. 
11) Foi o ponto 10º da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Pedido de Abertura de Procedimento Con-
cursal para preenchimento de postos de trabalho 
no âmbito  das Atividades de Enriquecimento Cur-
ricular na Área da Expressão Musical - 2016/2017”, 
aprovado por Unanimidade. 
12) Foi incluído na Ordem de Trabalhos, como pon-
to 11º, a pedido do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, como base em superior Interesse Públi-
co, a “Discussão e Votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto aos Acordos de Colaboração para 
a Requalificação de Infraestruturas Escolares, a se-
guir referenciados: a) Acordo de Colaboração entre 
o Ministério da Educação e o Município de Vila Nova 
de Gaia para a requalificação e modernização das 
instalações da Escola Básica Dr. Costa Matos; b) 
Acordo de Colaboração entre o Ministério da Edu-
cação e o Município de Vila Nova de Gaia para a 
requalificação e modernização das instalações da 
Escola Básica Sophia de Mello Breyner; c) Acordo 
de Colaboração entre o Ministério da Educação e o 
Município de Vila Nova de Gaia para a requalificação 
e modernização das instalações da Escola Básica de 
Valadares” aprovado por Unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01 horas e 20 minutos 
do dia 28 de outubro de 2016, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assi-
nada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal e que foi 
aprovada por Unanimidade. 
Primeira Secretária em Exercício, (Maria Fernanda 
Almeida)
Presidente da Assembleia Municipal, (Albino Almei-
da).
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B.1. ATA N.º 18
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
03 DE OUTUBRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 15 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 15 minutos.

PERÍODOS ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto apresentou o 
ponto prévio que a seguir se transcreve:
“GAIA
TODO UM MUNDO
A Missão do serviço público é das mais importantes 
atividades de uma comunidade, de uma sociedade 
e em particular de um Município.
Quando os conhecimentos são colocados ao serviço 
de um Município, é um ato de enorme nobreza, vi-
sando atender às diversas solicitações dos cidadãos 
sempre que possível. Uma Missão ao serviço do in-
teresse coletivo.
A noite de 19 de Setembro, de 2016, ficará na me-
mória daqueles que sentem GAIA, como a sua Ci-
dade, independentemente de quem a governa.
Não importa a paternidade da ideia e muito menos 
a ideologia, o importante é dar a GAIA, o que temos 
em Nós.
A Marca GAIA, deve ter como Principal prioridade e 
propósito a promoção da cidade!
A Marca GAIA, deve pugnar por princípios promoto-
res pela qualidade da oferta existente no Município.
A Valorização Económica do Território de GAIA, 

deve ser um ativo de desenvolvimento, de geração 
de riqueza e de emprego.
Espero sinceramente que o Investimento Público a 
realizar-se em Gaia, associado à Marca GAIA, seja 
indutor de Investimento Privado, contribuindo para 
um crescimento económico, produzindo a criação 
de emprego numa lógica de coesão territorial.
Assim sendo, afirmar a Marca GAIA, deve ser um 
desígnio de todos, independentemente da ideologia 
de cada um, o Importante é sentir-se GAIENSE!
Sublinho a importância das pessoas no valor da 
Marca GAIA. É elementar uma boa comunicação in-
terna e externa, dando visibilidade às boas práticas 
contribuindo para a sua realidade e notoriedade.
Aqui, a responsabilidade é dos líderes, pugnarem 
pela união do grupo, para que juntos possam al-
cançar os objetivos propostos, o importante é mo-
tivar o grupo para a notoriedade valorosa da Marca, 
através das boas práticas de gestão de pessoas: 
Quer aquelas que a suportam e das comunidades 
à sua volta.
Afirmar Orgulho em ser de GAIA!
Uma GAIA com Melhor Qualidade de Vida!
Através da Marca GAIA, continuar o Caminho de 
Sonhos e de Romantismo.
Hoje mais do que ontem, devemos unir esforços 
à volta de projetos mobilizadores, de afirmação e 
criadores de postos de trabalho. Esse deve ser o 
nosso propósito. Tolerância e Coesão!!!
Com a Marca GAIA será mais fácil construir um fu-
turo mais risonho para as Novas Gerações, cons-
truindo uma Cidade Moderna, Inteligente e Susten-
tável.
A forma de fazer política mudou e muito!
Caro Presidente esta Marca – GAIA TODO UM MUN-
DO, ficará para sempre na história desta Cidade.
Sou de GAIA!
Tenho Orgulho na Marca – GAIA!
O Vereador,
Elísio Pinto
Vila Nova de Gaia, 03 de Outubro, de 2016

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto apresentou o 
ponto prévio que a seguir se transcreve:
“PROPOSTA RECOMENDAÇÃO
CREMATÓRIO
Hoje vivemos problemas ambientais que se acen-
tuam com a falta de áreas adequadas para cemité-
rios, confirmando a existência de uma maior ten-
dência para a cremação.
Tendo em conta a poluição que os cemitérios po-
dem causar, cada vez mais reconhecida a importân-
cia do meio ambiente, na preservação da natureza. 
É verdade que todo o processo de decomposição 
de um corpo, que leva em média dois a três anos, 
largando um líquido viscoso e com a chuva, pode 
atingir linhas de água ou lençóis freáticos, de pouca 
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profundidade.
A Cremação é comprovadamente o sistema de “Se-
pultamento” dos restos mortais que gera menor 
impacto ambiental.
A cremação é a solução para o problema de super-
lotações em Cemitérios tradicionais.
Tendo em conta a revogação do Plano de Porme-
nor da Área Envolvente ao Cemitério de Vilar do 
Paraíso, proponho à Câmara que encontre na área 
em questão, o espaço adequado à edificação de um 
Crematório, dando resposta às diversas solicita-
ções na comunidade.
Vila Nova de Gaia, 03, de Outubro, de 2016
O Vereador,
Elísio Pinto”
O Sr. Presidente agradeceu as palavras do Sr. Vere-
ador Dr. Elísio Pinto, dizendo que a Câmara vai pe-
gar na abordagem que fez sobre a “Marca” para di-
zer que é um momento de todos e que pode ser um 
impulso para alguma identidade de um concelho, 
que muitas das vezes é tido como um dormitório 
do Porto, pelo que, é potencialmente emancipador.
Relativamente à questão do cemitério, disse ser 
altura para pensar na mesma, porque a Câmara 
Municipal tem no alargamento, a possibilidade de 
refletir sobre essa opção e, brevemente, será dado 
conhecimento da evolução desta questão, que seria 
uma fonte de receita para freguesia.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 17 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (PÚBLICA) REALIZADA EM 19 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 17 da reunião de Câmara 
(Pública) realizada em 19 de setembro de 2016.
O Sr. Presidente, Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, não 
votou em virtude de não ter participado na Reunião 
de Câmara de 19 de setembro de 2016.
ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – 1º SEMES-
TRE 2016
EDOC/2016/53515
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Mais foi deliberado remeter o presente assunto à 
Assembleia Municipal, para conhecimento.
PROPOSTA DE CONVÉNIO E PROTOCOLO DE COO-
PERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O BANCO SANTAN-
DER TOTTA S.A. E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2016/44938

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
proposta de convénio e o Protocolo de Cooperação 
a celebrar entre o Banco Santander Totta SA e o 
Município de Vila Nova de Gaia, nos termos infor-
mados.
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DA 
EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE 
FLUVIAL DO RIO DOURO, NO AREINHO DE AVIN-
TES – I FASE “– ATA DO JÚRI
EDOC/2016/53122
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “Concordo. Inde-
fira-se. À Câmara para ratificação. 26.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
26.09.2016, que aprovou a Ata de Júri relativa ao 
concurso público para a contratação da empreitada 
de “Requalificação da Frente Fluvial do Rio Douro 
no Areinho de Avintes – I Fase”, indeferindo-se a 
pretensão do interessado.
PROGRAMA INTERREG EUROPE – PROJETO LOCAR-
BO – ACORDO DE PARCERIA
EDOC/2016/53480
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 28.09.2016, 
que aprovou o Acordo de Parceria entre o Chefe 
de Fila e os Parceiros no âmbito do Projeto INTER-
REG EUROPE “Novos Papéis das Autoridades Locais 
e Regionais para a mudança do Comportamento 
Energético dos Consumidores no sentido de uma 
Economia Low Carbon”, LOCARBO, nos termos 
apresentados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DO 
TRABALHADOR NUNO MIGUEL OLIVEIRA SILVA
EDOC/2016/46367
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência de interesse público do trabalhador 
Nuno Miguel Oliveira Silva, nos termos da Infor-
mação INT-CMVNG/2016/26504 de 29.08.2016, 
ficando afeto ao Gabinete de Notariado da Direção 
Municipal de Administração e Finanças.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES A CE-
LEBRAR ENTRE A EDP GÁS SGPS, SA E A CÂMARA 
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MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/52392
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: “Aprovo a minuta. Ao 
DMAF. À Câmara para ratificação. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 23.09.2016, 
que aprovou a minuta de contrato de compra e ven-
da de ações a celebrar entre a EDP Gás SGPS S.A e 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e remeter 
o assunto à Assembleia Municipal.
CRIAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANE-
AMENTO DO GRANDE PORTO E CONSTITUIÇÃO DA 
SOCIEDADE ANÓNIMA CONCESSIONÁRIA DO MES-
MO
EDOC/2016/53229
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.09.2016”
O Sr. Presidente disse tratar-se da criação de um 
sistema multimunicipal de saneamento e de um 
sistema multimunicipal de abastecimento de água. 
No que diz respeito ao saneamento, disse consistir 
em retirar a antiga SIMDOURO das Águas do Norte, 
que estava a causar um constrangimento enorme 
do ponto de vista financeiro nas Águas de Gaia e 
autonomiza-la de novo, como ela foi concebida e 
criada ainda nos mandatos anteriores. Que no fun-
do, consiste em ressuscitar a SIMDOURO que tinha 
sido fundida no âmbito das Águas do Norte. 
No que diz respeito ao sistema multimunicipal de 
abastecimento de água, consiste na saída da Câ-
mara Municipal das Águas do Norte e regressar às 
Águas do Douro e Paiva, com a vantagem de que 
nas Águas do Douro e Paiva, a Câmara Municipal 
tem um peso enorme que lhe permite decidir a 
questão fundamental que atemorizou a todos, que 
foi a questão da tarifa. Que todos estiveram juntos 
na altura da contestação a este processo e, neste 
momento, está-se a consumar aquilo que se de-
fendeu na altura. Que os documentos apresentados 
mostram que não existe nenhum prejuízo ou alte-
ração e a única questão que terá de ser analisada à 
posteriori, é se a ERSAR mudou ou não de atitude 
relativamente à questão da água, mas julga que 
essa questão não se vai colocar, porque se mudas-
se de atitude com as Águas do Douro e Paiva muda-
ria também com as Águas do Norte. Que no fundo 
estes dois assuntos consistem na saída da Câmara 
Municipal das Águas do Norte e autonomizar-se no 
quadro das Águas do Douro e Paiva e no quadro da 
SIMDOURO.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Verea-
dores do PSD sempre manifestaram a sua discor-
dância com a concentração excessiva de sistemas 

quer de abastecimento de água quer de saneamen-
to, nas Águas do Norte, porque entendiam que tra-
zia pouco benefício para o Município de Vila Nova de 
Gaia. Que esta proposta que o Governo faz, em se-
parar das Águas do Norte e recriar quer a SIMDOU-
RO quer as Águas do Douro e Paiva, parece ser 
muito positivo, pela sua autonomização e porque 
sendo menos Municípios envolvidos, aumenta a ca-
pacidade de decisão de cada um deles nas decisões 
que há a tomar no futuro, sendo certo também que 
havia uma questão que preocupava aos Vereadores 
do PSD com as Águas do Norte, que era o preço dos 
serviços a pagar.  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter à Assembleia Municipal o seguinte:
A emissão de parecer favorável à criação, por de-
creto-lei, do sistema multimunicipal de saneamen-
to do Grande Porto, abreviadamente designado por 
“sistema”, por cisão do sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento do Norte 
de Portugal resultante da agregação de sistemas 
que foi criado pelo Decreto-Lei nº 93/2015, de 29 
de maio, tendo o novo sistema o mesmo âmbito do 
sistema multimunicipal de saneamento do Grande 
Porto, criado pelo Decreto-Lei nº 260/2000, de 17 
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 312/2009, 
de 27 de outubro, que foi extinto pelo Decreto-Lei 
nº 93/2015, de 29 de maio, e integra os mesmos 
e seguintes utilizadores: municípios de Arouca, 
Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Paredes, Penafiel 
e Vila Nova de Gaia;
A emissão de parecer favorável à constituição, pelo 
mesmo decreto-lei, da sociedade concessionária 
da exploração e gestão do sistema, e à celebração 
com esta de um contrato de recolha;
Aprovação do Acordo Parassocial a celebrar entre 
todos os acionistas da SIMDOURO – Saneamento 
do Grande Porto S.A., e que visa regular algumas 
matérias relativas à Sociedade;
Deliberar que, uma vez publicado o decreto-lei aci-
ma referido, este Município desistirá do pedido for-
mulado no processo judicial em curso, uma vez que 
nele não mantém, a partir daí, qualquer interesse;
O pedido à Assembleia Municipal que delibere con-
firmar a manutenção da integração do Município na 
sociedade concessionária da exploração e gestão 
do sistema multimunicipal de saneamento do Gran-
de Porto, a (nova) SIMDOURO – Saneamento do 
Grande Porto, S.A., sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos, por cisão da sociedade 
Águas do Norte, S.A., constituída pelo Decreto-Lei 
nº 93/2015, de 29 de maio, com dispensa de ela-
boração e registo do projeto de cisão.
CRIAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA DO SUL DO GRANDE PORTO 
E CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÓNIMA CON-
CESSIONÁRIA DO MESMO
EDOC/2016/53232
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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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter à Assembleia Municipal o seguinte:
1. A emissão de parecer favorável à criação, por 
decreto-lei, do sistema multimunicipal de abaste-
cimento de água do sul do Grande Porto, abrevia-
damente designado por “sistema”, por cisão do sis-
tema multimunicipal de abastecimento de água e 
de saneamento do Norte de Portugal resultante da 
agregação de sistemas que foi criado pelo Decreto-
-Lei nº 93/2015, de 29 de maio, tendo o novo sis-
tema o mesmo âmbito do sistema multimunicipal 
de captação, tratamento e abastecimento de água 
do sul do Grande Porto, criado pela alínea e) do 
nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 379/93, de 5 
de novembro, que foi extinto pelo Decreto-Lei nº 
93/2015, de 29 de maio, e integrando os mesmos 
e seguintes utilizadores: municípios de Amarante, 
Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Espinho, 
Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Matosinhos, 
Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, Pare-
des, Porto, Santa Maria da Feira, São João da Ma-
deira, Valongo e Vila Nova de Gaia;
2. A emissão de parecer favorável à constituição, 
pelo mesmo decreto-lei, da sociedade concessio-
nária da exploração e gestão do sistema, e à cele-
bração com esta de um contrato de fornecimento;
3. Aprovação do Acordo Parassocial a celebrar en-
tre todos os acionistas da Águas do Douro e Paiva 
S.A., e que visa regular algumas matérias relativas 
à Sociedade;
4. Deliberar que, uma vez publicado o decreto-lei 
acima referido, este Município desistirá do pedido 
formulado no processo judicial em curso, uma vez 
que nele não mantém, a partir daí, qualquer inte-
resse;
5. O pedido à Assembleia Municipal que delibere 
confirmar a manutenção da integração do Município 
na sociedade concessionária da exploração e ges-
tão do sistema multimunicipal de abastecimento de 
água do sul do Grande Porto, a (nova) Águas do 
Douro e Paiva, S.A., sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos, por cisão da sociedade 
Águas do Norte, S.A., constituída pelo Decreto-Lei 
nº 93/2015, de 29 de maio, com dispensa de ela-
boração e registo do projeto de cisão.
CONTRATO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO – 2016-2017 A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE FU-
TEBOL DE PEROSINHO E JACA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/53375
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 propondo 

uma atribuição de 3.000€ (três mil euros) imputa-
dos à conta de 2016 e de 8.000€ (oito mil euros) 
imputados à conta de 2017. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Programa de Desenvolvimento Des-
portivo 2016-2017 a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebol de Pero-
sinho e Jaca Futebol Clube, no montante total de 
11.000,00 € (onze mil euros), propondo a atribui-
ção de 3.000,00€ (três mil euros) imputados ao ano 
de 2016 e de 8.000,00€ (oito mil euros) imputados 
ao ano de 2017, nos termos propostos.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A TARGA CLUBE PARA A REALIZAÇÃO DO EVEN-
TO DESPORTIVO “RALLYE CASINO DE ESPINHO” – 
SUPERESPECIAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/53379
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Targa Clu-
be, para a realização do evento desportivo “Rallye 
Casino de Espinho” – Superespecial de Vila Nova de 
Gaia, no montante total de 10.000,00 € (dez mil 
euros), nos termos informados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA, A 
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA E O DAC- 
DOURO ANDEBOL CLUBE
EDOC/2016/52969
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de Fre-
guesia da União de Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma e a DAC – Douro Andebol Clube, 
com vista ao acompanhamento e à monitorização 
das obras de reabilitação do Pavilhão Desportivo de 
Crestuma e a cedência após a conclusão das obras, 
de uma sala ao Douro Andebol Clube, nos termos 
acordados. 
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO DE 
APOIO À PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E À CRIA-
ÇÃO DE EMPREGO EM VILA NOVA GAIA A CELE-
BRAR ENTRE A CÂMARA MUNCIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA E A EMPRESA GASCOM, LDA
EDOC/2016/53507
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e 
a GASCOMB, Gases e Derivados de Petróleo, Ld.ª, 
para apoio à promoção de investimento e à criação 
de emprego, nos termos protocolados.
Entra na reunião o Senhor Vereador Dr. José Gui-
lherme Saraiva de Oliveira Aguiar.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA IMPLEMEN-
TAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO “GAI@PREN-
DE+ i” CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA, A CERCIGAIA – COOPERATIVA 
PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDA-
DÃOS INADAPTADOS E A APPACDM – ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DE-
FICIENTE MENTAL – RELATÓRIO RELATIVO À AVA-
LIAÇÃO DO ENCONTRO DE CONTAS
EDOC/2016/51651
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o relatório relativo à avaliação do encontro de con-
tos relativo ao protocolo celebrado entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e as Instituições Gestoras 
do Projeto GAI@PRENDE+, nos termos propostos.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A JUNTA/UNIÃO DE FREGUESIA NO ÂMBI-
TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
“GAIA+INCLUSIVA” - EIXO: APOIO NA CARÊNCIA 
ECONÓMICA E EMERGÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/53429
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e as Juntas/União 
de Freguesia no âmbito do Programa Municipal de 
Ação Social, “GAIA+INCLUSIVA” - Eixo: Apoio na 
Carência Económica e Emergência Social no Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, no montante global de € 
70.000,00 (setenta mil euros).
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea k) do nº. 1 do artigo 25º.  e da alínea m) do 
nº. 1 do artigo 33º. do Anexo I à Lei nº. 75/2013 
de 12 de setembro.
Sai o Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel Vieira de Azevedo.
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANI-
TÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA 

– APOIO FINANCEIRO
EDOC/2016/52153
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Crestuma, relativo a uma compar-
ticipação financeira suplementar no montante de 
11.936,83 € (onze mil novecentos e trinta e seis 
euros e oitenta e três cêntimos), para aquisição de 
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição 
de mobiliário, nos termos protocolados.
Entra na reunião o Senhor Vice-Presidente Eng.º 
Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo e sai da reunião 
o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto.
ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO SOCIAL DE 
S. PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO PARA APOIO A 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA SEDE - PRIMEIRA 
REVISÃO
EDOC/2016/50257
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a 1ª Revisão ao Acordo de Colaboração celebrado 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social S. Pedro de Vilar do Paraíso, relativo a uma 
comparticipação financeira suplementar no mon-
tante total de 15.000,00 € (quinze mil euros) para 
apoio a obras de requalificação da sede, nos termos 
acordados.
Entra o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto.
REGULAMENTO QUE CRIA O PROGRAMA AÇÃO SO-
CIAL GAIA+INCLUSIVA
EDOC/2016/53330
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Regulamento que cria o programa Ação Social 
Gaia+Inclusiva.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea g) do nº. 1 do artigo 25º. do Anexo I à Lei 
nº. 75/2013 de 12 de setembro.
PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO NO VALOR DOS 
PASSES DE TRANSPORTE PARA A APPACDM
EDOC/2016/39226
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. 28.09.2016”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de comparticipação no valor dos passes 
de transporte, aos alunos da APPACDM de Vila Nova 
de Gaia – Associação Portuguesa de Pais e Ami-
gos do Cidadão Deficiente Mental, verba a ser paga 
através da rubrica de transportes escolares, cujo 
montante se prevê que seja de € 9.000,00 (nove 
mil euros), nos termos informados.
ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FACULDADE 
DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
PARA APOIO À EDIÇÃO DA OBRA “PONTE DA AR-
RÁBIDA MONUMENTO NACIONAL” – ESTORNO DA 
PC 1541/16 E RED 1803/16, COM VISTA À RETIFI-
CAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTABILÍSTICA.
EDOC/2016/39893
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. 28.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO 
SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. SALVADOR DE GRIJÓ, 
PARA APOIO À CONSTRUÇÃO DO LAR PARA A TER-
CEIRA IDADE
EDOC/2016/50256
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Centro Social da Pa-
róquia de S. Salvador de Grijó, para apoio à cons-
trução do Lar para a Terceira Idade, no montante 
total de 100.000,00 € (cem mil euros), nos termos 
acordados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, NO 
VALOR DE € 173,45 (CENTO E SETENTA E TRÊS 
EUROS E QUARENTA E CINCO CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR TELMO NUNO COSTA E MOURA FALCÃO
EDOC/2016/50621
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila 
Nova de Gaia, isentando em 80% do valor de € 
173,45 (cento e setenta e três euros e quarenta e 
cinco cêntimos), ou seja, o valor de 138,76 (cento 
e trinta e oito euros e setenta e seis cêntimos), so-
licitado por Telmo Nuno Costa e Moura Falcão, nos 
termos informados.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL (80% DO VALOR DE € 476,65), RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FEIRA DE S. MATEUS - 
ARNELAS 2016”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/50571
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor de € 476,65 (quatrocentos e setenta e seis 
euros e sessenta e cinco cêntimos), ou seja, o valor 
de €381,32 (trezentos e oitenta e um euros e trinta 
e dois cêntimos), solicitado pela União de Fregue-
sias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
FORNECIMENTO EM REGIME CONTÍNUO DE GÁS 
PROPANO A GRANEL EM EQUIPAMENTOS MUNICI-
PAIS – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA- REQUE-
RENTE: PETRÓLEOS DE PORTUGAL, S.A.
EDOC/2016/55210
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: “Indefiro a impugna-
ção nos termos propostos. À Câmara, para ratifica-
ção. 15.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 15.09.2016, 
que indeferiu a impugnação administrativa refe-
rente ao “Fornecimento em Regime Contínuo de 
Gás Propano a Granel em Equipamentos Munici-
pais”, nos termos da Informação nº 70/DCAJRM de 
14.09.2016.
PROCESSO 480/10.6 DO TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORES: MÁRIO EMÍ-
LIO DA SILVA SANTOS E MULHER – RÉU: MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 
277/C
EDOC/2016/52357
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. 23.09.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS ANEXOS CONS-
TANTES DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO – APRO-
VADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL E PELA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL EM 19 E 30 DE OUTUBRO DE 
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2015, RESPETIVAMENTE.
EDOC/2016/53434
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
a) a alteração aos anexos A e B constantes dos 
Acordos de Execução aprovados pela Câmara Mu-
nicipal e pela Assembleia Municipal em 19 e 30 de 
outubro de 2015, respetivamente;
b) os montantes a transferir para cada uma das 
Juntas de Freguesia durante o ano de 2017, com 
um incremento de 2% para 2017;
c) a necessária formalização com cada uma das 
Juntas de Freguesia, após deliberação de CM e de 
AM, das respetivas alterações aos Acordos de Exe-
cução.
PROCESSO DE INSOLVÊNCIA Nº 1408/12.4TBC-
BR - INSOLVENTE: CARVALHO – ARTES GRÁFICAS, 
UNIPESSOAL, LDA – CREDOR: MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA - PROPOSTA DA ANULAÇÃO DA DÍ-
VIDA LIQUIDADA PELA REMOÇÃO E DEPÓSITO DE 
VIATURA
EDOC/2016/50111
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida liquidada ao Insolvente Carva-
lho – Artes Gráficas, Unipessoal Ld.ª, pela remoção 
e depósito de viatura pela Polícia Municipal, nos ter-
mos informados.
REVOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA DO 
LOTE Nº. 26 DA URBANIZAÇÃO DE RIBES Ao SR. 
JAVIER PESTANA OLIVEIRA PELO VALOR DE € 
12.700,00 
APROVAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA DES-
SE MESMO LOTE 26 PELO MESMO VALOR AO SR. 
PAULO SÉRGIO RAMOS MENDES
APROVAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA DO 
LOTE 27 AO SR. PAULO SÉRGIO RAMOS MENDES 
PELO VALOR DE € 12.700,00
EDOC/2016/20836
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
- revogar a adjudicação provisória do lote nº 26 da 
Urbanização de Ribes ao Sr. Javier Pestana Oliveira, 
pelo valor de 12.700,00 €;
- aprovar a adjudicação provisória desse mesmo 
lote 26, pelo mesmo valor ao Sr. Paulo Sérgio Ra-
mos Mendes;

- aprovar a adjudicação provisória do lote 27 ao 
Sr. Paulo Sérgio Ramos Mendes, pelo valor de 
12.700,00 €

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

CONCURSO PÚBLICO PARA O C.C.G. – CENTRO DE 
CONVENÇÕES DE GAIA – APROVAÇÃO DO RELATÓ-
RIO FINAL E ADJUDICAÇÃO À EMPRESA COSTA & 
CARREIRA, LDA 
EDOC/2016/34126
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Aprovar o conteúdo do relatório final, designa-
damente, a proposta ali contida de adjudicação do 
“C.C.G. Centro de Convenções de Gaia”, à Empresa 
Costa & Carreira Ld.ª, pelo valor de 550.000,00 € 
(quinhentos e cinquenta mil euros), acrescido de 
IVA, à taxa legal aplicável;
2. Autorizar que seja notificado a concorrente adju-
dicatária para que, no prazo legal, apresente os do-
cumentos de habilitação previstos no programa de 
concurso, bem como, ainda, nos termos do artigo 
88º do CCP, preste caução do valor de 27.500,00 
€ (vinte e sete mil e quinhentos euros), correspon-
dente a 5% do preço contratual.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO E DA TAXA RE-
FERENTE À COLOCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTI-
CAL (4 SINAIS) NA RUA S. MIGUEL, FREGUESIA 
DO OLIVAL, NO VALOR DE € 337,25 (TREZENTOS 
TRINTA E SETE EUROS E VINTE E CINCO CÊNTI-
MOS), RELATIVO AO EVENTO “FESTAS EM HONRA 
DE SÃO MIGUEL”, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS 
JUNTAS DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/49498
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito e da taxa referente à colocação da si-
nalização vertical (4 sinais), na Rua S. Miguel, fre-
guesia de Olival, isentando em 100% do valor de € 
337,25 (trezentos trinta e sete euros e vinte e cinco 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO E COLO-
CAÇÃO DE DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, NA RUA 
PARTICULAR-ÀS-ÁRVORES, FREGUESIA DE SAN-
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TA MARINHA, NO VALOR DE € 1.563,00 (MIL QUI-
NHENTOS E SESSENTA E TRÊS EUROS), SOLI-
CITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DE AFURADA
EDOC/2016/50322
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por condi-
cionamento de trânsito e colocação dois sinais de 
trânsito, na Rua Particular-às-Árvores, freguesia de 
Santa Marinha, isentando em 100% do valor de € 
1.563,00 (mil quinhentos e sessenta e três euros), 
solicitado pela União de Freguesias de Santa Mari-
nha e São Pedro da Afurada, nos termos informa-
dos.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA EN-
TRE-CAMPOS, ENTRONCAMENTO COM A RUA DA 
SEADA, FREGUESIA DE PEDROSO
EDOC/2016/8579
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua Entre-Cam-
pos, Entroncamento com a Rua da Seada, freguesia 
de União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO CRUZA-
MENTO DAS RUAS FERREIRA DE CASTRO, FIAL E 
AQUILINO RIBEIRO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO.
EDOC/2016/51301
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito no cruzamento 
das Ruas Ferreira de Castro, Fial e Aquilino Ribeiro, 
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO PARQUE 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE OLIVEIRA DO DOU-
RO, RUA DO FREIXIEIRO, FREGUESIA DE OLIVEIRA 
DO DOURO
EDOC/2016/52450
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito no Parque da Escola 
Secundária de Oliveira do Douro, situado na Rua 
do Freixieiro, freguesia de Oliveira do Douro, nos 

termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E IMPLEMEN-
TAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PEÕES NA RUA 
PROFESSOR EGAS MONIZ, JUNTO À INTERSEÇÃO 
COM A RUA ALEXANDRE HERCULANO, FREGUESIA 
DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/46227
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito e Implementação 
de uma Passagem para Peões na Rua Professor 
Egas Moniz, junto à interseção com a Rua Alexan-
dre Herculano, freguesia de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNI-
CIPAL MIRANDA DE CARVALHO, NO VALOR DE € 
380,77 (TREZENTOS E OITENTA EUROS E SETENTA 
E SETE CÊNTIMOS) PARA A REALIZAÇÃO DE UM 
EVENTO DE “MUAI THAI” (ARTE MARCIAL TAILAN-
DESA) NO DIA 15 DE OUTUBRO, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ARTES MARCIAIS 
TAILANDESAS
EDOC/2016/51645
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas por uti-
lização do Pavilhão Municipal Miranda de Carvalho, 
isentando em 100% do valor de € 380,77 (trezen-
tos e oitenta euros e setenta e sete cêntimos), para 
a realização de um evento de “MUAI THAI” (Arte 
Marcial Tailandesa), no dia 15 de outubro, solici-
tado pela Associação Portuguesa de Artes Marciais 
Tailandesas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA NO VA-
LOR DE €79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SOLI-
CITADO POR RICARDO JORGE FERREIRA SALGADO
EDOC/2016/47866
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de vis-
toria administrativa, isentando em 50% do valor 
de € 79,00 (setenta e nove), ou seja, o valor de 
€39,50 (trinta e nove euros e cinquenta cêntimos), 
solicitado por Ricardo Jorge Ferreira Salgado, nos 



Nº 70 | outubro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

14

termos informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 68,22 (SESSENTA E OITO EUROS E 
VINTE E DOIS CÊNTIMOS), SOLICITADO POR RO-
MEU LOURENÇO E VICENTE LOURENÇO
EDOC/2016/50595
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação das dívidas relativas às mensalidades 
de abril a julho e respetivas multas, no valor de € 
68,22 (sessenta e oito euros e vinte e dois cênti-
mos), dos utentes da Piscina Municipal da Granja, 
Romeu Lourenço e Vicente Lourenço, devido a pro-
cessamento indevido, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 128,00 (CENTO E VINTE E OITO EU-
ROS), SOLICITADO POR GRACINDA VIEIRA
EDOC/2016/50620
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação da dívida relativa às mensalidades 
de abril a julho e respetivas multas, no valor de € 
128,00 (cento e vinte e oito euros), da utente da 
Piscina Municipal da Granja, Gracinda Vieira, devido 
a processamento indevido, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 128,00 (CENTO E VINTE E OITO EU-
ROS), SOLICITADO POR TERESA SANTOS
EDOC/2016/50653
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação da dívida relativa às mensalidades 
de abril a julho e respetivas multas, no valor de € 
128,00 (cento e vinte e oito euros), da utente da 
Piscina Municipal da Granja, Teresa Santos, devido 
a processamento indevido, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 128,00 (CENTO E VINTE E OITO EU-
ROS), SOLICITADO POR MARIA SOARES
EDOC/2016/50654
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var a anulação da dívida relativa às mensalidades 
de abril a julho e respetivas multas, no valor de € 
128,00 (cento e vinte e oito euros), da utente da 
Piscina Municipal da Granja, Maria Soares, devido 
a processamento indevido, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 102,00 (CENTO E DOIS EUROS), SO-
LICITADO POR AMÉLIA CARVALHO COSTA
EDOC/2016/33400
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa às mensalidades de 
janeiro a julho e respetivas multas, no valor de € 
102,00 (cento e dois euros), da utente da Piscina 
Municipal da Granja, Amélia Carvalho Costa, devido 
a anulação não processada informaticamente, nos 
termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 81,00 (OITENTA E UM EUROS), SOLI-
CITADO POR ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
EDOC/2016/49332
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa às mensalidades de 
maio a julho de 2016 e respetivas multas, no va-
lor de € 81,00 (oitenta e um euros), do utente da 
Piscina Municipal da Granja, António José da Silva 
Machado, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 51,00 (CINQUENTA E UM EUROS), SO-
LICITADO POR MARIA SOFIA FERREIRA SILVA
EDOC/2016/43908
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação da dívida relativa às mensalidades 
de maio a julho e respetivas multas, no valor de € 
51,00 (cinquenta e um euros), da utente da Piscina 
Municipal da Granja, Maria Sofia Ferreira Silva, por 
erro informático, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 87,00 (OITENTA E SETE EUROS), SO-
LICITADO POR MADALENA GUSMÃO GUTERRES DE 
OLIVEIRA
EDOC/2016/51109
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação da dívida relativa ao ano letivo de 
2014/2015, no valor de € 87,00 (oitenta e sete eu-
ros), da utente da Piscina Municipal da Granja, Ma-
dalena Gusmão Guterres de Oliveira, nos termos 
propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 101,50 (CENTO E UM EUROS E CIN-
QUENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO POR MARIA 
ADELINA GUEDES DA SILVA
EDOC/2016/51090
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa aos meses de janeiro 
a julho e respetivas multas, no valor de € 101,50 
(cento e um euros e cinquenta cêntimos), da uten-
te da Piscina Municipal da Granja, Maria Adelina 
Guedes da Silva, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 51,00 (CINQUENTA E UM EUROS), SO-
LICITADO POR MARIA JOSÉ CARLOS DA ANA
EDOC/2016/51084
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa aos meses de maio a 
julho e respetivas multas, no valor de € 51,00 (cin-
quenta e um euros), da utente da Piscina Municipal 
da Granja, Maria José Carlos da Ana, nos termos 
propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 136,00 (CENTO E TRINTA E SEIS EU-
ROS), SOLICITADO POR JOAQUIM NEVES E CARI-
NA FERREIRA
EDOC/2016/51141
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa aos meses de abril 
a julho e respetivas multas, no valor de € 136,00 
(cento e trinta e seis euros), dos utentes da Piscina 
Municipal da Granja, Joaquim Neves e Carina Fer-
reira, por erro informático, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 

VALOR DE € 14,50 (CATORZE EUROS E CINQUENTA 
CÊNTIMOS), SOLICITADO POR MIGUEL ALBERTO 
SOUSA PEREIRA
EDOC/2016/52776
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida e respetiva multa, no valor de 
€ 14,50 (catorze euros e cinquenta cêntimos), do 
utente da Piscina Municipal da Granja, Miguel Al-
berto Sousa Pereira, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 58,00 (CINQUENTA E OITO EUROS), 
SOLICITADO POR MARIA SILVA E JÚLIO SILVA
EDOC/2016/50657
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa aos meses de junho e 
julho e respetivas multas, no valor de € 58,00 (cin-
quenta e oito euros), dos utentes da Piscina Muni-
cipal da Granja, Maria Silva e Júlio Silva, por erro 
informático, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS 
EUROS), SOLICITADO POR PAULA CRISTINA BAR-
REIRA MOTA
EDOC/2016/52777
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa aos meses de dezem-
bro/2015 a julho/2016 e respetivas multas, no va-
lor de € 153,00 (cento e cinquenta e três euros), da 
utente da Piscina Municipal da Granja, Paula Cristi-
na Barreira Mota, por erro informático, nos termos 
propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 176,00 (CENTO E SETENTA E SEIS EU-
ROS), SOLICITADO POR MARIA HELENA DUARTE 
SOUSA SEQUEIRA
EDOC/2016/52779
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa aos meses de janeiro 
a julho e respetivas multas, no valor de € 176,00 
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(cento e setenta e seis euros), da utente da Pisci-
na Municipal da Granja, Maria Helena Duarte Sousa 
Sequeira, nos termos propostos.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA E MULTA DO 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO 
VALOR DE € 34,00 (TRINTA E QUATRO EUROS), 
SOLICITADO POR INÊS SILVA NEVES
EDOC/2016/52778
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a anulação da dívida relativa aos meses de junho e 
julho e respetivas multas, no valor de € 34,00 (trin-
ta e quatro euros), da utente da Piscina Municipal 
da Granja, Inês Silva Neves, por erro informático, 
nos termos propostos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL VILA 
D’ESTE), NO VALOR DE €1.105,00 (MIL CENTO E 
CINCO EUROS), SOLICITADO POR JOSÉ MARIA 
LIXA DE ALMEIDA PARA O FILHO RUI FILIPE COE-
LHO DE ALMEIDA
EDOC/2016/44712
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal devida 
pela utilização de equipamento municipal (Piscina 
Municipal de Vila d’Este), isentando em 100% do 
valor de €1.105,00 (mil cento e cinco euros), soli-
citado por José Maria Lixa de Almeida, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE 
MARAVEDI), SOLICITADO POR VERA LÚCIA MAGA-
LHÃES ALMEIDA SILVA
EDOC/2016/23755
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa muni-
cipal devida pela utilização de equipamento muni-
cipal (Piscina Municipal de Maravedi), solicitado por 
Vera Lúcia Magalhães Almeida Silva, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL VILA 
D’ESTE), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
NO VALOR DE €1.500,00 (MIL E QUINHENTOS EU-

ROS), SOLICITADO PELA UNIVERSIDADE SÉNIOR 
DE CANELAS
EDOC/2016/48258
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal devi-
da pela utilização de equipamento municipal (Pis-
cina Municipal de Vila d’Este) durante o ano letivo 
de 2016/2017, isentando em 100% do valor de € 
1.500,00 (mil e quinhentos euros), solicitado pela 
Universidade Sénior de Canelas, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA), DE 1 DE OUTUBRO DE 2016 A 31 DE JU-
LHO DE 2017, NO VALOR DE €2.400,00 (DOIS MIL 
E QUATROCENTOS EUROS), SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO NACIONAL DE AMPUTADOS
EDOC/2016/51408
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. 28.09.2016”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa 
de pagamento de taxa municipal devida pela uti-
lização de equipamento municipal (Piscina Munici-
pal da Granja), de 01 de outubro de 2016 a 31 de 
julho de 2017, isentando em 100% do valor de € 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), solicitado 
pela Associação Nacional de Amputados, nos ter-
mos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E AM-
BIENTE

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR MARIA EL-
VIRA CARVALHO BORGES – PROC.º 5475/15 - RI, 
FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/53368
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Maria Elvira Carvalho Borges – Proc.º 
5475/15-RI, Freguesia de Canidelo, nos termos in-
formados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONSTI-
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TUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE, SO-
LICITADO POR ANTÓNIO MARIA CORTE-REAL PI-
MENTA – PROCESSO 3456/16 - CERT, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/53367
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão onde conste parecer favo-
rável à constituição do regime de compropriedade 
sobre o prédio sito no Lugar de Vila Chã, União de 
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, inscrito nas 
matrizes prediais sob o artigo 4466 (urbana) e 837 
(rústica), descrito na respetiva conservatória do re-
gisto predial sob o nº 867/19941118, solicitado por 
António Maria Corte-Real Pimenta – Proc.º 3456/16 
– CERT, União de Freguesias de Gulpilhares e Vala-
dares, nos termos informados.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE LOTE-
AMENTO Nº. 02/09, SOLICITADO PELA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA 
– PROC.º 4071/16 – PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA 
– COMPLEMENTO À DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 
19/09/2016.
EDOC/2016/50971 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
14.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alteração da licença de loteamento nº 02/09, soli-
citado pela Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova 
de Gaia – Proc.º 4071/16 – PL, União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E TAXA 
DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR LUIS MANUEL 
CORREIA DA SILVA – PROC.º 2154/2014, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/47829
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de Taxa Muni-
cipal de Licença de Construção e Taxa de Urbaniza-
ção, solicitado por Luís Manuel Correia da Silva – 
Proc.º 2154/14, União de freguesias de Gulpilhares 
e Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E TAXA 
DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR JOSÉ CARDO-

SO RODRIGUES – PROC.º 2152/2014 , UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DE PARAÍSO
EDOC/2016/47804
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de Taxa Muni-
cipal de Licença de Construção e Taxa de Urbaniza-
ção, solicitado por José Cardoso Rodrigues – Proc.º 
2152/14, União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E TAXA 
DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR ALFREDO 
BRITINO PEREIRA DE SOUSA – PROC.º 2150/2014, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DE 
PARAÍSO 
EDOC/2016/47814
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de Taxa Muni-
cipal de Licença de Construção e Taxa de Urbaniza-
ção, solicitado por Alfredo Britino Pereira de Sousa 
– Proc.º 2150/14, União de Freguesias de Mafamu-
de e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
APLICÁVEIS A OPERAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICI-
TADO POR VALDEMAR RODRIGO TORRES BAPTIS-
TA – PROC.º 2151/2014, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE MAFAMUDE E VILAR DE PARAÍSO
EDOC/2016/47811
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de Taxas apli-
cáveis a operação urbanística, solicitado por Val-
demar Rodrigo Torres Baptista – Proc.º 2151/14, 
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
REAVALIAÇÃO/REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE 
DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICI-
PAL URBANÍSTICA E DE LICENÇA DE CONSTRU-
ÇÃO, SOLICITADO POR ARMÉNIO PAULO ALMEIDA 
ARAÚJO – PROCESSO 1691/15 - PL – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/49854
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
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rir o pedido de reavaliação/reapreciação relativa ao 
pedido de dispensa de pagamento de Taxas Muni-
cipal Urbanística e de Licença de Construção, soli-
citado por Arménio Paulo Almeida Araújo – Proc.º 
1691/15-PL, União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS, ATIVIDADE “DOS CEREAIS SE FAZ A 
BROA” E DA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO NO PAR-
QUE BIOLÓGICO NO VALOR DE € 1.013,80 (MIL E 
TREZE EUROS E OITENTA CÊNTIMOS), SOLICITA-
DO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/48719
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas refe-
rentes a entradas, atividade “Dos Cereais se Faz a 
Broa” e da utilização do auditório do Parque Bioló-
gico, isentando em 100% do valor de € 1.013,80 
(mil e treze euros e oitenta cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos in-
formados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECONHE-
ÇA QUE A FRAÇÃO “Q” SITO NA RUA CAIS DE STO. 
ANTÓNIO OU CAIS DO CAVACO OU CAIS CAPELO 
IVENS, FREGUESIA DE SANTA MARINHA É POSSÍ-
VEL DE SER CONSIDERADA COMO OBRA DE REA-
BILITAÇÃO URBANÍSTICA, E QUE SE ENCONTRAM 
REUNIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGALMENTE EXI-
GIDOS PARA QUE SEJA CONCEDIDA ISENÇÃO DO 
IMT PARA A REFERIDA FRAÇÃO, SOLICITADO PELO 
SQUARESTONE ATLANTIC REGENERATION LLP – 
SUCURSAL EM PORTUGAL – PROCESSO 3130/16 – 
CERT, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/53369
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão que reconheça que a obra 
em questão é passível de ser considerada como 
obra de reabilitação urbanística e reconhecer que 
se encontram reunidos os pressupostos legalmente 
exigidos para que seja concedida isenção do IMT 
para a fração “Q”, sito na Rua Cais de Stº Antó-
nio ou Cais do Cavaco ou Cais Capelo Ivens, União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, solicitado pela SQUARESTONE ATLANTIC 
REGENERATION LLP – SUCURSAL EM PORTUGAL – 
Processo nº 3130/16 – CERT, União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-

mos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECONHE-
ÇA QUE A FRAÇÃO “M” SITO NA RUA CAIS DE STO. 
ANTÓNIO OU CAIS DO CAVACO OU CAIS CAPELO 
IVENS, FREGUESIA DE SANTA MARINHA É POSSÍ-
VEL DE SER CONSIDERADA COMO OBRA DE REA-
BILITAÇÃO URBANÍSTICA, E QUE SE ENCONTRAM 
REUNIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGALMENTE EXI-
GIDOS PARA QUE SEJA CONCEDIDA ISENÇÃO DO 
IMT PARA A REFERIDA FRAÇÃO, SOLICITADO PELO 
SQUARESTONE ATLANTIC REGENERATION LLP – 
SUCURSAL EM PORTUGAL – PROCESSO 3131/16 – 
CERT, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/53373
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão que reconheça que a obra 
em questão é passível de ser considerada como 
obra de reabilitação urbanística e reconhecer que 
se encontram reunidos os pressupostos legalmente 
exigidos para que seja concedida isenção do IMT 
para a fração “M”, sito na Rua Cais de Stº Antó-
nio ou Cais do Cavaco ou Cais Capelo Ivens, União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, solicitado pela SQUARESTONE ATLANTIC 
REGENERATION LLP – SUCURSAL EM PORTUGAL – 
Processo nº 3131/16 – CERT, União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECO-
NHEÇA QUE A FRAÇÃO “AL”  SITO NA RUA CAIS 
DE STO. ANTÓNIO OU CAIS DO CAVACO OU CAIS 
CAPELO IVENS, FREGUESIA DE SANTA MARINHA É 
POSSÍVEL DE SER CONSIDERADA COMO OBRA DE 
REABILITAÇÃO URBANÍSTICA, E QUE SE ENCON-
TRAM REUNIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGALMENTE 
EXIGIDOS PARA QUE SEJA CONCEDIDA ISENÇÃO 
DO IMT PARA A REFERIDA FRAÇÃO, SOLICITADO 
PELO SQUARESTONE ATLANTIC REGENERATION 
LLP – SUCURSAL EM PORTUGAL – PROCESSO 
3129/16 – CERT, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
TA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/53371
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. 28.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão que reconheça que a obra 
em questão é passível de ser considerada como 
obra de reabilitação urbanística e reconhecer que 
se encontram reunidos os pressupostos legalmente 
exigidos para que seja concedida isenção do IMT 
para a fração “AL”, sito na Rua Cais de Stº Antó-
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nio ou Cais do Cavaco ou Cais Capelo Ivens, União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, solicitado pela SQUARESTONE ATLANTIC 
REGENERATION LLP – SUCURSAL EM PORTUGAL – 
Processo nº 3129/16 – CERT, União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL, NO VALOR DE € 86,23 (OI-
TENTA E SEIS EUROS E VINTE E TRÊS CÊNTIMOS), 
SOLICITADO PELO STAL – SINDICATO DOS TRABA-
LHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PROCES-
SO Nº 39/16
EDOC/2016/50810
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. 23.09.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da taxa relativa 
à utilização do Auditório da Assembleia Municipal, 
isentando em 100% do valor de € 86,23 (oitenta e 
seis euros e vinte e três cêntimos), solicitado pelo 
STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administra-
ção Local, nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente colocou à consideração de to-
dos os presentes deliberarem sobre o ponto propos-
to pelo Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva 
de Oliveira Aguiar, atenta a urgência do mesmo, o 
que foi aceite por todos os presentes.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA FORMA-
ÇÃO, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DE ATI-
VIDADES AQUÁTICAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS 
DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas 
no original.
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar disse que o 
Município de Vila Nova de Gaia celebrou um con-
trato de prestação de serviços com uma empresa 
para a gestão desportiva das piscinas municipais 
e que esse contrato atingiu o seu termo no dia 
30/09/2016. Que abriu-se um novo procedimento, 
o qual está atrasado, porque é um concurso inter-
nacional e foi há pouco tempo para publicação no 
Diário da República. Que este contrato ainda não 
esgotou a verba, pois ainda restam 200.000 eu-
ros. Disse que esta é uma proposta de alteração 
da cláusula relativa ao termo do contrato, o qual 
em vez de cessar em 30/09/2016, cessa quando a 

verba estiver esgotada. Disse ser uma proposta ob-
jetiva que permitirá que a piscina funcione natural 
e regularmente.
O Sr. Presidente disse que o único problema que 
se deteta é que o assunto foi a Tribunal de Contas 
e tem 12 meses de duração, mas a verdade é que 
esta proposta é necessária para evitar o encerra-
mento das piscinas. Propôs que o assunto fosse vo-
tado condicionadamente e tentar-se arranjar uma 
fundamentação, porque as piscinas não podem en-
cerrar. Sugeriu que esta questão fosse votada con-
dicionadamente e se houver algum problema, na 
próxima reunião de Câmara revoga-se a delibera-
ção, corrigindo-a por um ajuste direto.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação de prazo proposta no documento 
anexo, datado de 30 de Setembro de 2016, até que 
se mostre esgotado o plafond existente e enquanto 
decorre o atual concurso para a referida prestação 
de serviços, com a condição da sua regularidade e 
legalidade, a serem aferidas pelos serviços compe-
tentes, sob pena de ser revogada a presente delibe-
ração na próxima reunião do executivo municipal.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 15 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. ATA N.º 19
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
24 DE OUTUBRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- 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;
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- 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 Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar.
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 17 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas e 40 minutos.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do Vítor de Almeida Rodrigues informou que ha-
verá uma reunião extraordinária para aprovação 
do orçamento de 2017 no próximo dia 31/10 pelas 
17horas. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto apresentou o 
ponto prévio que a seguir se transcreve:
“Celebração do 3.º Ano de Mandato
Destaco:
Contrato de Financiamento de 16 milhões de Eu-
ros e com uma comparticipação da Autarquia para 
Reabilitação da Segunda Fase do Centro Hospitalar 
Gaia/Espinho;
Saliento o Novo Serviço de Urgência, será uma re-
alidade nas obras previstas;
A Fusão das Políticas Sociais e da Educação num 
único edifício, funcionando em rede, demonstra 
uma Visão Inteligente pela importância que tais 
políticas representam para o bem-estar;
Podemos ter as melhores escolas, a oferta de ma-
nuais escolares, refeições e até a oferta da fruta, 
mas a importância de uma retaguarda de um Pro-
jeto de Emergência Social, é fundamental para ob-
tenção de um bom aproveitamento escolar;
Só quem lida de perto com as diversas dificulda-
des familiares é que pode avaliar a importância de 
ter instrumentos ao seu alcance para responder por 
exemplo: à compra de um par de óculos.
O Projeto Emergência Social, é um Projeto de Gran-
de Alcance Social; 
Cerâmica de Valadares
Ao celebrar dois anos de abertura, ninguém pode 
ficar indiferente ao sucesso já alcançado.
A Cerâmica de Valadares representa hoje um futuro 
sério e credível, para o Município, para o mercado 
do trabalho e principalmente para todos os seus 
colaboradores. 
Confesso que poderia trazer a esta reunião, outros 

acontecimentos com outra expressão no Município 
de Vila Nova de Gaia;
Optei pela Saúde, Políticas Sociais/Educação e Em-
prego, pela importância que as mesmas represen-
tam para a nossa Comunidade;
Num tempo de muitas interrogações, é natural que 
a dificuldade impeça de olhar em frente, ver a es-
perança e ver o desenvolvimento.
Para isso talvez seja necessário mudar alguns hábi-
tos ou eventualmente aproveitar as oportunidades 
e fazer uma “Reconfiguração”, tendo como finalida-
de o afinar de uma visão estratégica e priorizar os 
interesses do Município.
Por essa razão entendi referir três acontecimentos 
pela passagem do terceiro ano deste mandato, os 
quais devem merecer de todos, um reconhecimen-
to pelas metas de desenvolvimento que as mesmas 
representam para o nosso Município.
Esta minha Agenda não é de esquerda nem de di-
reita. Esta agenda, é de mais e melhor Saúde. Esta 
agenda, é de mais e melhor Solidariedade e Edu-
cação. Esta agenda, é de mais e melhor emprego. 
Esta Agenda é a única para valorizar e afirmar o 
Município de Vila Nova de Gaia. 
Sou de Gaia!
Como Cidadão de Gaia, deixo o meu Reconheci-
mento!
Vila Nova de Gaia, 24 de Outubro, de 2016
O Vereador,
Elísio Pinto

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 18 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (ORDINÁRIA) REALIZADA EM 03 
DE OUTUBRO 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 18 da reunião de Câmara 
(Ordinária) realizada em 03 de outubro de 2016.
PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO MU-
NICIPAL DE IMÓVEIS PARA VIGORAR NO ANO 2017
EDOC/2016/57652
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
O Sr. Presidente disse tratar-se de uma proposta 
que contempla já a redução que se prevê também 
para o Orçamento de Estado, que vai fixar uma 
taxa máxima 0.45. Disse que o Município, num ato 
estritamente simbólico, já depois de ter perdido 
cerca de 3 milhões e 600 mil euros com as redu-
ções que se operou nos últimos dois anos, faz uma 
redução simbólica que corresponde a uma perda 
de receita de cerca de 700 mil euros, mas ape-
sar de tudo, dando sinal ao próprio imposto. Disse 
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que a Câmara Municipal não pode acompanhar em 
idêntica percentagem aquilo que o Governo está a 
fazer e aproveita a presença do Sr. Vereador Firmi-
no Pereira que também é deputado na Assembleia 
da República para deixar uma nota de discordância 
relativamente à facilidade com que a Assembleia da 
República e o Orçamento do Estado mexem na taxa 
dos outros, e neste caso, nas taxas que repercutem 
nos impostos municipais e tem tanta dificuldade de 
mexer nas taxas que repercutem nos impostos na-
cionais e nas receitas nacionais. Disse ser muito 
fácil agradar publicamente, fazendo uma descida 
de 0.5 para 0.45 na taxa de IMI, mas entende ser 
importante encontrar mecanismos de compensar 
os municípios, porque é insuportável esta perda de 
receita. Que prevê-se que esta redução signifique 
uma perda de receita de cerca de 8 milhões de eu-
ros num só ano, fruto dessa deliberação nacional. 
Que seria o primeiro a aplaudir se visse com o mes-
mo entusiasmo o Governo, seja ele qual for, mexer 
nas taxas e impostos nacionais, porque mexer nos 
impostos municipais, numa altura que se percebe 
que de uma maneira geral, desde a derrama ao 
IMI, está tudo em queda, implica que todos fiquem 
numa situação difícil. Disse que ainda assim, a Câ-
mara Municipal fez um ajustamento simbólico, mas 
é até onde pode ir neste contexto. Disse que este 
ajustamento fica dependente de uma avaliação do 
Tribunal de Contas tendo em conta que a Câmara 
Municipal está debaixo de dois instrumentos sob a 
égide do Tribunal de Contas, nomeadamente o PAEL 
que ainda vem de 2011 e o Plano de Saneamento 
Financeiro de 2016, mas acredita que, apesar de 
tudo, a perda de receita considerada, é exatamente 
o mesmo montante a que corresponde o aumento 
da transferência direta do Orçamento do Estado, 
ou seja, 2,9% que corresponde a cerca de 750 mil 
euros para o município de Gaia e que compensa em 
saldo zero esta redução do IMI, que é a forma que 
a Câmara Municipal tem de dizer aos cidadãos de 
Gaia que o que o Governo aumenta de transferên-
cias para o Município, este não lhes tira do bolso em 
termos de IMI.
O Sr. Vereador Firmino Pereira propôs submeter à 
votação uma redução da taxa de IMI para 2017 em 
10%, conforme documento que abaixo se transcre-
ve, configurando, para efeitos de votação, a “Pro-
posta B”, designando-se como “Proposta A” a apre-
sentada pelo Senhor Presidente da Câmara.
“PROPOSTA SOBRE IMI
É com admiração que vejo a proposta do Presidente 
da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues que 
propõe uma redução mínima e ridícula de 1% da 
taxa de IMI para o ano de 2017.
Gaia atualmente é um dos Municípios do País com a 
taxa de IMI mais elevada, fixada em 0,45%.
Dizer que Gaia vai reduzir a taxa de IMI em 2017 
é um verdadeiro embuste, porque a sua redução é 

pouco relevante e sem efeitos reais no bolso dos 
contribuintes gaienses.
Tendo o Município recorrido a um empréstimo para 
eliminar a esmagadora maioria da despesa a cur-
to prazo, tendo esta operação contribuído para um 
concreto desafogo de tesouraria, era de esperar 
uma redução mais significativa da taxa de IMI para 
2017, aliás, como estão a fazer muitos Municípios 
deste País.
Os portugueses têm uma elevada carga fiscal com 
impostos e era compreensível e justo que a Câmara 
de Gaia fizesse um alívio significativo deste imposto 
que depende de si.
Ao baixar em 1%, passando da taxa de 0, 45 no 
corrente ano para 0, 445 % para o ano de 2017 é 
uma mistificação de um título de baixa de IMI, que 
não tem correspondência em termos financeiros vi-
síveis para os gaienses.
Gaia, vai assumir o papel em 2017 de campeão da 
cobrança de IMI em Portugal. Pela negativa, Gaia 
assume relevância na cobrança de imposto de IMI 
aos gaienses.
Vejamos o bom exemplo da vizinha cidade do Por-
to, que apesar de ter uma das mais baixas taxas 
de IMI no País, reduziu para 2017 este imposto em 
10%, fixando-o em 0,324%.
Esta situação de desigualdade entre o Porto e Gaia 
retira competitividade ao nosso Concelho na atra-
ção de novos investimentos e cria um desequilíbrio 
em pagamento deste imposto imoral.
Apesar do IMI em 2014 ter baixado em Gaia em 
relação a anos anteriores, a arrecadação da receita 
deste imposto foi superior (fruto do fim das isen-
ções e reavaliação do património).
Em 2012 na gestão anterior Gaia arrecadou de IMI 
cerca de 38 milhões de euros e no ano passado, em 
2015, com a redução da taxa arrecadou cerca de 
44 milhões de euros.
Ou seja, mais de 6 milhões de euros, que realça 
como continua muito elevada a taxa de IMI em 
Gaia e que é necessário abrandar de forma mais 
significativa este imposto municipal.
Os gaienses, precisavam de ter uma Câmara mais 
amiga na redução dos impostos e neste caso parti-
cular no IMI.
Reduzir em 1% o IMI, é aumentar o fosso deste 
imposto com outros Municípios de igual dimensão 
ou características com o de Gaia.
Fico perplexo pela falta de sensibilidade fiscal da 
maioria socialista da Câmara Municipal de Gaia que 
não demonstra uma tentativa de reduzir de forma 
significativa, ajudando, as famílias gaienses que na 
sua esmagadora maioria são de uma classe média, 
que não pode ser olhada com tanta indiferença.
Assim:
Proponho que a Câmara Municipal de Gaia delibere, 
reduzir em 10% a taxa de IMI para 2017, partindo 
da base da taxa atual de 0,45% para prédios ur-
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banos contemplados na alínea c) do nº1 do artigo 
112º do CIMI.
Proponho, ainda para efeitos de prédios urbanos 
degradados ou abandonados (nº8 do artigo 112º 
do CIMI) fixar a majoração de 30%.
Vila Nova de Gaia, 24 de Outubro de 2016
O Vereador do PSD
Firmino Pereira”
O Sr. Presidente disse não ser correto o que o Sr. 
Vereador Firmino Pereira referiu quanto ao aumen-
to da arrecadação de receita, porque a mesma não 
está relacionada com o aumento da cobrança ou 
com a evolução da taxa, porque em 2014 a Câmara 
Municipal diminuiu a taxa de IMI. Que o aumento 
da receita está relacionado com o facto do Governo 
do PSD ter acabado com o limite tampão dos 75 eu-
ros de aumento, o que levou a que muitas famílias 
levassem um esforço de 200 e 300 euros por ano. 
Que a segunda razão do aumento da arrecadação, 
diz respeito ao fim das isenções. Que há casais jo-
vens que andam durante 8 a 10 anos sem pagar IMI 
e quando acaba esse período de isenção, começam 
a pagar e isso irá ser uma evolução normal. Disse 
que a Câmara Municipal tem tentado acompanhar 
essa evolução de arrecadação de receita com a re-
dução do IMI. Que das palavras do Sr. Vereador 
não entende o seguinte: é que se o Sr. Vereador 
Firmino Pereira é o mesmo Sr. Vereador que esteve 
na Câmara Municipal durante 16 anos, nunca bai-
xou uma única vez o IMI tendo sempre o IMI no 
máximo, como é que agora tem moral, depois de 
ter deixado a Câmara pré-falida, pedir uma redução 
de 10% de IMI e, sobretudo, ter o desplante de se 
comparar ao Porto, que teve uma gestão de grande 
equilíbrio por parte do Dr. Rui Rio, que permite hoje 
que o Porto seja uma das Câmaras Municipais com 
maior saúde financeira e, por isso, pode dar-se ao 
luxo de reduzir impostos. Disse que o anterior exe-
cutivo deixou a Câmara Municipal falida, a ponto de 
ter o atual executivo necessidade de recorrer a um 
saneamento financeiro, aprovado pelo Tribunal de 
Contas, para pagar a dívida deixada em tesouraria 
de cerca de 35 milhões de euros, mais as duas sen-
tenças judiciais no valor global superior a 20 mi-
lhões de euros, como é que agora têm a coragem 
de dizer que a Câmara Municipal está com a insen-
sibilidade social, quando a Câmara Municipal está 
a tentar “limpar a casa” que ficou num estado de 
pré-ruptura. Que com todo o respeito, o que pes-
soalmente pode dizer é que o município de Gaia, 
nestes 3 anos, reduziu o passivo de uma forma 
acentuada. Que à medida que foi reduzindo o pas-
sivo, foi reduzindo o IMI aos Gaienses. Que quando 
tomou posse na Câmara Municipal, o IMI estava 
em 0.5 e tinha passado a 0.475 por proposta por 
si apresentada e já se vai em 0.445, numa redu-
ção que fez a Câmara Municipal perder 7 milhões 
de euros de receita, os quais ficaram no bolso dos 

contribuintes. Disse ser evidente que gostaria de 
chegar aos 0.324 ou 0.342 da Câmara Municipal do 
Porto, mas para chegar a esse momento a Câmara 
Municipal de Gaia tem de estar numa situação de 
estabilidade financeira, o que não se verifica agora, 
porque não teve uma herança positiva como o Dr. 
Rui Moreira teve. Por outro lado, disse que o Sr. 
Vereador Firmino Pereira é deputado de um partido 
que ainda recentemente esteve no poder e durante 
5 anos esmifrou os Portugueses de todo o tipo de 
impostos, cortou salários e pensões e agora o Sr. 
Vereador tem a coragem de falar em sensibilida-
de social. Disse que a Câmara entendeu baixar 1% 
correspondendo quer ao valor da inflação, ou seja, 
beneficiando os Gaienses num processo tranquilo 
de redução, quer resultante do aumento do Orça-
mento de Estado que a Câmara Municipal imputou 
integralmente ao IMI.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que se está 
numa reunião de Câmara onde entende que o nível 
das intervenções deve ser urbano e há determina-
do tipo de expressões que não devem ser usadas, 
porque trata-se de um órgão político onde cada um 
apresenta as suas propostas. Que a proposta por 
si apresentada é coerente, porque nos últimos três 
anos, enquanto Vereador do PSD, tem apresentado 
propostas de redução de IMI diferentes daquelas 
que o Sr. Presidente da Câmara apresenta. Disse 
que no ano passado, o PSD apresentou a propos-
ta de IMI Familiar, que era uma proposta sensata 
e honesta para desonerar as famílias que têm um 
agregado familiar maior e a proposta foi chumbada. 
Que esta proposta de redução do IMI é porque tem 
a consciência que em 2012 quando o IMI tinha a 
taxa de 0.5 ou de 0.50, a Câmara arrecadava 38 
milhões de euros e, apesar de em 2014 ter reduzi-
do para 0.45, a Câmara Municipal passou a arreca-
dar mais receita com este imposto, passou para 44 
milhões de euros em 2015, ou seja, mesmo com a 
tal redução, é possível, dado que houve mais arre-
cadação de receita, desonerar os Gaienses, nome-
adamente, da classe média e fazer alguma aproxi-
mação ao Município do Porto, que neste ano, numa 
atitude muito corajosa do Presidente Rui Moreira, 
apesar de ter uma taxa de IMI bastante reduzida, 
reduziu o IMI em 10%. Disse que não lhe pesa na 
consciência os 16 anos que esteve na Câmara Mu-
nicipal, na presidência do Dr. Luís Filipe Menezes, 
porque deixaram uma obra para a posterioridade e 
que modernizou de forma significativa o Município 
de Gaia. Disse estar convencido que quando aban-
donar as funções nesta Câmara Municipal, será ob-
jeto de uma homenagem, porque o Sr. Presidente 
responsabiliza-o pelos 16 anos em que foi Vereador 
das Obras Municipais e da Educação e o Vereador 
da Área Financeira durante 6 anos, o Dr. Marco An-
tónio Costa, recentemente e por proposta sua, foi 
distinguido pelo Município pelos altos serviços que 
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prestou em Vila Nova de Gaia. Disse compreender 
que há dificuldades financeiras, mas apresentou a 
sua proposta, porque durante este ano, desde que 
foi aprovado o saneamento financeiro, não faz sen-
tido o abrandar de gastos com despesas por parte 
do Município. Que são frequentes os subsídios atri-
buídos a instituições, de montantes elevadíssimos. 
Perguntou quanto custou a nova imagem de Gaia 
ao Município e, por exemplo, o paradoxo de que 
não se pode baixar o IMI mais de 1%, mas nes-
ta reunião vai-se votar gastos com ornamentações 
natalícias no valor de 300 mil euros. Entende que 
se há dinheiro para fazer despesa, também há di-
nheiro para poupar os contribuintes Gaienses no 
que diz respeito à arrecadação de impostos.
O Sr. Presidente disse que quem apelidou como ri-
dícula a proposta de um colega da Câmara foi o Sr. 
Vereador Firmino Pereira. Disse aceitar aquilo que 
o Sr. Vereador referiu num estilo democrático. Que 
o IMI Familiar foi rejeitado no ano passado, porque 
o IMI Familiar era uma alternativa à redução gene-
ralizada do IMI e Vila Nova de Gaia optou por redu-
zir o IMI para todos e não apenas para as famílias 
numerosas, porque tal como os estudos mostram, 
o IMI Familiar só servia os ricos, porque de facto 
as classes médias têm uma taxa de fecundidade de 
1,24 filhos por casal. Que quando se pensa no IMI 
Familiar para famílias numerosas, está-se a tentar 
beneficiar os ricos. Que percebe bem que a direita 
goste muito do IMI Familiar, porque vai fazer um 
favor aos ricos, mas em Gaia o que se entendeu foi 
que reduzir não é para as famílias numerosas, mas 
para as classes médias, e não lhe consta, salvo es-
tatísticas que desconhece, que as famílias numero-
sas sejam das classes médias, mas sim das classes 
pobres. Que da mesma forma que o Sr. Vereador 
atribuiu uma Medalha de Mérito ao então Presiden-
te da Câmara Heitor Carvalheiras e ao então Vice-
-Presidente da Câmara Barbosa Ribeiro, depois de 
o ter insultado, julga que pessoalmente não lhe fi-
cou mal ter votado o nome do Dr. Luís Filipe Mene-
zes para designação do Pavilhão da Lavandeira, sob 
proposta do Dr. Mário Fontemanha, ainda no man-
dato anterior e ter atribuído a Medalha de Mérito a 
um Vice-Presidente da Câmara, não por considerar 
que tudo o que fez, foi o mais correto, porque isso 
é fanatismo, pois uma Medalha de Mérito nada tem 
a ver com o facto de a pessoa em causa ser per-
feita ou não, tem a ver com o reconhecimento pelo 
serviço público prestado, incluindo os adversários 
pelo impacto que tiveram na vida pública. Que o Sr. 
Vereador referiu e passou a citar “orgulho-me mui-
to dos 16 anos em que estive aqui, porque fizemos 
grandes investimento”, mas fizeram investimento 
massacrando os Gaienses com a taxa máxima de 
IMI. Disse que agora o Sr. Vereador está na oposi-
ção e então passa a afirmar que se trave o investi-
mento e baixe-se a taxa. Que aquilo que esta Câ-

mara Municipal está a tentar fazer é, com sentido 
de equilíbrio, manter as contas em ordem, pagar as 
dívidas do passado e ao mesmo tempo desonerar 
fiscalmente os Gaienses, mas não se desonera os 
Gaienses apenas baixando o IMI, mas sim ofere-
cendo, por exemplo, pequenos-almoços nas esco-
las; alargando o regime de livros escolares até ao 
9º ano, ou seja, um pacote de medidas sociais. Dis-
se que se o Sr. Vereador se orgulha do investimento 
que fez durante 16 anos à custa do massacre de 
impostos aos Gaienses, pessoalmente irá orgulhar-
-se de conseguir um equilíbrio de menos investi-
mento em betão desnecessário e ao mesmo tempo 
de uma redução gradual dos impostos. Que em 3 
anos de mandato, esta Câmara Municipal manteve 
os níveis de IMI abaixo do que se herdou e este ano 
tornou-se a baixar. Disse que o anterior executivo, 
em 16 anos, deixou as taxas de água e de resíduos 
sólidos mais elevadas do distrito do Porto e, pesso-
almente, em 3 anos de mandato, baixou duas ve-
zes a taxa de resíduos sólidos e, em bom rigor, no 
tempo das “vacas gordas”, em que durante 16 anos 
houve o quadro comunitário, foi feito investimento, 
mas nunca se lembraram em diminuir os impostos 
aos Gaienses. Que nunca pensou que o Sr. Vere-
ador se referisse ao exemplo do Porto, o qual foi 
sempre tomado como inimigo político pela anterior 
Câmara. Disse que o atual Presidente da Câmara 
do Porto herdou uma Câmara com as suas contas 
estabilizadas, ao contrário daquilo que aconteceu 
em Gaia. Disse não ser rigoroso aquilo que o Sr. 
Vereador referiu relativamente às iluminações de 
Natal, porque quando se trata de comparar com o 
Porto no IMI, o Sr. Vereador entende ser uma gran-
de referência e o mesmo não se verifica quando 
se trata das iluminações de Natal, as quais valori-
zam turisticamente o concelho e atrai clientes ao 
comércio local. Que a Câmara passou de um pacote 
de 50.000 euros de iluminação de Natal em três 
pontos estratégicos para um pacote de incentivos à 
economia local, onde estão incluídas as iluminações 
de Natal.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto subscreveu o mé-
rito do Dr. Marco António Costa e por isso o mes-
mo é reconhecido por esta Câmara, porque foi de 
uma grande dedicação ao Município de Vila Nova 
de Gaia. Relativamente à proposta do IMI, pensa 
que nenhum político ou Presidente da Câmara não 
vai mais além, só se não puder. Disse que esta é a 
terceira diminuição de IMI e que, por isso mesmo, 
irá votar favoravelmente a proposta da Câmara Mu-
nicipal.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Firmino Pe-
reira, aprovar a “Proposta A” de Fixação da Taxa 
de Imposto Municipal de Imóveis para vigorar no 
ano de 2017, nos termos do documento anexo ao 
referido edoc.



Nº 70 | outubro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

24

Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal nos termos da 
alínea d), do nº 1, do artigo 25º do Anexo I da Lei 
nº 75/2013 de 12 de setembro.
PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS DE DERRAMA 
PARA VIGORAR NO ANO 2017
EDOC/2016/57666
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira propôs submeter à 
votação a fixação da taxa de derrama para 2017, 
conforme documento que abaixo se transcreve, 
configurando, para efeitos de votação, a “Proposta 
B”, designando-se como “Proposta A” a apresenta-
da pelo Senhor Presidente da Câmara.
“PROPOSTA SOBRE DERRAMA PARA 2017
Hoje é matéria consensual em Portugal a necessi-
dade de redução do IRC como incentivo à competi-
tividade e geradora do crescimento e emprego.
Gaia deve dar o exemplo em termos de aplicação 
desta taxa tornando-se num Concelho atrativo.
Realço a importância do apoio às micro e PME’S.
Pela analise da proposta a maioria Socialista da Câ-
mara mantem inalteráveis os valores a cobrar pela 
derrama de 2017.
Assim proponho:
1. De acordo com os nºs 1 e 10 do artº. 18º da 
lei 73/2013, de 3 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela lei nº 82- D/2014, de 31 de De-
zembro seja fixada a taxa da derrama nos seguin-
tes valores:
- 1% para as empresas com volume de negocio su-
perior a 150 mil  euros;
- 0% (isenção total) para as empresas com volume 
de negócio até 150 mil euros;
- Isenção durante 3 anos para as empresas que se 
fixem no Concelho em 2017 e desde que criem e 
mantenham durante esse período 5 ou mais postos 
de trabalho
2. Que o produto da sua cobrança seja afecto, no 
ano 2017, ao financiamento dos investimentos, que 
constarão do Plano Plurianual de Investimentos e 
Orçamento para esse ano.
Vila Nova de Gaia, 24 de Outubro de 2016
O Vereador do PSD 
Firmino Pereira”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Firmino Pe-
reira, aprovar a proposta de Fixação das Taxas de 
Derrama para vigorar no ano de 2017, de acordo 
com a “Proposta A” apresentada pelo Senhor Presi-
dente da Câmara, nos termos do documento anexo 
ao referido edoc.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal nos termos da 
alínea d), do nº 1, do artigo 25º do Anexo I da Lei 

nº 75/2013 de 12 de setembro.
PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IM-
POSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SIN-
GULARES (IRS)
EDOC/2016/57658
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de Participação Variável no Imposto so-
bre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), 
nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal nos termos da 
alínea c), do nº 1, do artigo 25º do Anexo I da Lei 
nº 75/2013 de 12 de setembro.
PROPOSTA DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 
PASSAGEM
EDOC/2016/57654
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta da Taxa Municipal de Direitos de Passa-
gem, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal nos termos da 
alínea b), do nº 1, do artigo 25º do Anexo I da Lei 
nº 75/2013 de 12 de setembro.
PROPOSTA DE ISENÇÕES A INSTITUIÇÕES
EDOC/2016/57660
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de Isenções a Instituições, nos termos 
propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal nos termos da 
alínea b), do nº 1, do artigo 25º do Anexo I da Lei 
nº 75/2013 de 12 de setembro.
ACORDOS DE COLABORAÇÃO PARA A REQUALI-
FICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESCOLARES: - 
ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE 
O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA 
BÁSICA DR. COSTA MATOS; - ACORDO DE COLA-
BORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
PARA A REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA SOPHIA DE 
MELLO BREYNER; - ACORDO DE COLABORAÇÃO 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA PARA A 
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REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTA-
LAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VALADARES 
EDOC/2016/56396
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. 12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os Acordos de Colaboração para a Requalificação de 
Infraestruturas Escolares, a seguir referenciados:
- Acordo de Colaboração celebrado entre o Ministé-
rio da Educação e o Município de Vila Nova de Gaia 
para a requalificação e modernização das instala-
ções da Escola Básica Dr. Costa Matos;
- Acordo de Colaboração celebrado entre o Ministé-
rio da Educação e o Município de Vila Nova de Gaia 
para a requalificação e modernização das instala-
ções da Escola Básica Sophia de Mello Breyner;
- Acordo de Colaboração celebrado entre o Ministé-
rio da Educação e o Município de Vila Nova de Gaia 
para a requalificação e modernização das instala-
ções da Escola Básica de Valadares.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIA-
ÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE 
GAIA – PROGRAMA DE ORNAMENTAÇÃO E ILUMI-
NAÇÃO NA QUADRA NATALÍCIA
EDOC/2016/57148
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.10.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse não compre-
ender que não haja uma diminuição significativa de 
impostos locais e que se gaste 300 mil euros num 
programa natalício, pelo que, não vota a favor da 
presente proposta
O Sr. Presidente disse lamentar que o Sr. Vereador 
não compare com o Porto que gasta 2 milhões e 
meio de euros.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Firmino Perei-
ra, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia, relati-
vo ao Programa de Ornamentação e Iluminação na 
Quadra Natalícia de 2016, no valor de 298.705,00 
€ (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e cinco 
euros), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARCOZELO – ARRANJOS EXTERIO-
RES AO CEMITÉRIO 
EDOC/2016/57719
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de 
Arcozelo, relativo ao apoio a obras de beneficiação 
nos espaços exteriores envolventes ao cemitério, 
no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), nos 
termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE GAIA REFERENTE AO DE-
SENVOLVIMENTO DO “PROJETO DESPORTO SÉ-
NIOR”
EDOC/2016/56217
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a estabelecer entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Santa Casa da Misericórdia 
de Gaia, relativo ao desenvolvimento DO “Projeto 
Desporto Sénior”, no valor de 8.400,00 € (oito mil e 
quatrocentos euros), nos termos acordados. 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À PRIMEIRA REVISÃO 
DO ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES – EVENTOS DE VERÃO - 
REVOGAÇÃO DO PONTO 21 DA DELIBERAÇÃO DA 
CÂMARA 19 DE SETEMBRO
EDOC/2016/57193
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de alteração à Primeira Revisão do Acor-
do de Parceria celebrado entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, 
relativo ao Eventos de Verão, e consequentemente 
revogar a deliberação de Câmara de 19 de setem-
bro de 2016, nos termos propostos.
ACORDO DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJU-
DICANTES A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O MUNICÍPIO DE SANTA MA-
RIA DA FEIRA – REQUALIFICAÇÃO DA E.M. 5202, 
ENTRE A RUA DOS CAMALHÕES E A RUA MARCO 
DA POÇA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA. 
EDOC/2016/57177
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Agrupamento de Entidades a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Municí-



Nº 70 | outubro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

26

pio de Santa Maria da Feira, para a Requalificação 
da E.M. 5202, entre a Rua dos Camalhões e a Rua 
Marco da Poça, União de Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma e de Argoncilhe, dos Muni-
cípios de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, 
respetivamente, a qual compreende a Rua Rainha 
Santa Isabel/Rua Rainha Santa, a Rua das Gânda-
ras/Rua Marco da Poça, a Rua Senhora do Campo, 
a Rua e a Travessa Dr. Francisco Sá Carneiro, nos 
termos acordados.
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO CORO DO 
MOSTEIRO DE GRIJÓ, PARA PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTO INTERNACIONAL
EDOC/2016/40637
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Coro do Mosteiro de 
Grijó, para apoio à participação em evento interna-
cional, no valor 7.500,00 € (sete mil e quinhentos 
euros), nos termos acordados.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES CELE-
BRADOS ENTRE A EDP GÁS SGPS, S.A. E O MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/56790
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. 12.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA – 
ALTERAÇÃO À MINUTA DE ACORDO
EDOC/2016/22817
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a retificação do Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de Câmara de 20 de junho de 2016, 
relativo a obras de requalificação de alguns dos 
equipamentos sociais, nos termos acordados.
CONTRATO DE PATROCÍNIO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E  A ASSOCIA-
ÇÃO DE TÉNIS DE MESA DO PORTO
EDOC/2016/57426
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Patrocínio Financeiro a celebrar entre 

o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação de 
Ténis de Mesa do Porto, para a realização do even-
to “41º Torneio Aberto Internacional da Associação 
de Ténis de Mesa do Porto”, no valor de 4.700,00 € 
(quatro mil e setecentos euros).
REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE 03/10/2016, RELATIVA À PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, SEGURANÇA E 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS 
NAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE 
VILA NOVA DE GAIA E AUTORIZAÇÃO DO ESTORNO 
DO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO
EDOC/2016/56868
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. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revogar 
a deliberação da Câmara Municipal de 03.10.2016, 
relativa à prorrogação do prazo do Contrato de 
Prestação de Serviços no âmbito da Formação, Se-
gurança e Desenvolvimento de Atividades Aquá-
ticas nas Piscinas Municipais do concelho de Vila 
Nova de Gaia e autorização do estorno do valor re-
manescente do contrato, nos termos informados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
APPACDM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E 
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO 
“GAI@PRENDE+ i” – 1ª ALTERAÇÃO 
EDOC/2016/55344
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
primeira alteração ao Protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Ami-
gos do Cidadão Deficiente Mental, para implemen-
tação do Programa Educativo “Gai@prende+ i”, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
CERCIGAIA – COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO 
E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATI-
VO “GAI@PRENDE+ i” – 1ª ALTERAÇÃO 
EDOC/2016/55347
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
primeira alteração ao Protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
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CERCIGAIA – Cooperativa para a Educação e Rea-
bilitação de Cidadãos Inadaptados, para implemen-
tação do Programa Educativo “Gai@prende+ i”, nos 
termos protocolados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA DO ESPAÇO CORPUS CHRIS-
TI PARA APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O INQUIETO E 
AS UTOPIAS POSSÍVEIS”, SOLICITADO POR DUAR-
TE MANUEL DA SILVA PASSOS KLUT
EDOC/2016/56871
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. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência do Espaço Corpus Christi, para apre-
sentação do livro “O Inquieto e as Utopias Possí-
veis”, solicitado por Duarte Manuel da Silva Pas-
sos Klut, nos termos da Informação nº 19/2016 de 
04.10.2016.
PEDIDO DE CEDÊNCIA DO ESPAÇO CORPUS CHRIS-
TI PARA APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE FOTOGRA-
FIA, SOLICITADO POR CARLOS LOPES FRANCO
EDOC/2016/56870
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. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência do Espaço Corpus Christi, para apre-
sentação de um livro de fotografia, solicitado por 
Carlos Lopes Franco, nos termos da Informação nº 
18/2016 de 27.09.2016.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM 
CONCERTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DO QUA-
DRO DE MÉRITO E EXCELÊNCIA, SOLICITADO PELA 
ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/56878
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. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Brazão, para a 
realização de um concerto de entrega de diplomas 
do quadro de mérito e excelência, solicitado pela 
Academia de Música de Vilar do Paraíso, no valor de 
650,00€ (seiscentos e cinquenta euros) + IVA, nos 
termos da Informação nº 86/2016 de 10.10.2016.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 258,15 (DUZENTOS E 
CINQUENTA E OITO EUROS E QUINZE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚ-
BLICA, NA RUA MONTEMOR NO DIA 10 DE OUTU-
BRO, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/55682

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. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela Polícia Municipal, no valor de € 
258,15 (duzentos e cinquenta e oito euros e quin-
ze cêntimos) relativa à realização de obras na via 
pública, na Rua Montemor no dia 10 de outubro, 
solicitado pela União das Freguesias de Grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 258,15 (DUZENTOS E 
CINQUENTA E OITO EUROS E QUINZE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚ-
BLICA, NA RUA MONTEMOR NO DIA 03 DE OUTU-
BRO, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/53627
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela Polícia Municipal, isentando em 
100% do valor de € 258,15 (duzentos e cinquenta e 
oito euros e quinze cêntimos), relativa à realização 
de obras na via pública, na Rua Montemor no dia 03 
de outubro, solicitado pela União das Freguesias de 
Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TA-
XAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA 
MUNICIPAL, 80% DO VALOR DE € 188,88 (CEN-
TO E OITENTA E OITO EUROS E OITENTA E OITO 
CÊNTIMOS), RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DO CORAÇÃO DE 
MARIA - CARVALHOS”, SOLICITADO PELAS PARÓ-
QUIAS DE S. FÉLIX DA MARINHA E S. MAMEDE DE 
SERZEDO
EDOC/2016/52880
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. 07.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor de € 188,88 (cento e oitenta e oito euros 
e oitenta e oito cêntimos), ou seja, o valor de € 
151,10 (cento e cinquenta e um euros e dez cênti-
mos), relativa à realização do evento “Peregrinação 
ao Santuário do Coração de Maria - Carvalhos”, so-
licitado pelas Paróquias de S. Félix da Marinha e S. 
Mamede de Serzedo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
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PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL, 80% DO VALOR DE € 848,77 (OITOCEN-
TOS E QUARENTA E OITO EUROS E SETENTA E SETE 
CÊNTIMOS), RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA DE S. MARTINHO - OLIVAL”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLI-
VAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/52207
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. 11.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 
do valor de € 848,77 (oitocentos e quarenta e oito 
euros e setenta e sete cêntimos), ou seja, o valor 
de € 679,01 (seiscentos e setenta e nove euros e 
um cêntimo), relativa à realização do evento “Festa 
de S. Martinho - Olival”, solicitado pela União das 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL, NO VALOR DE € 258,15 (DUZENTOS E 
CINQUENTA E OITO EUROS E QUINZE CÊNTIMOS) 
RELATIVA AO ACOMPANHAMENTO DOS TRABA-
LHOS NA RUA DE MONTEMOR, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/54961
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela Polícia Municipal, no valor de € 
258,15 (duzentos e cinquenta e oito euros e quinze 
cêntimos) relativa ao acompanhamento dos traba-
lhos na Rua de Montemor, solicitado pela União das 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL, 80% DO VALOR DE € 377,76 (TREZEN-
TOS E SETENTA E SETE EUROS E SETENTA E SEIS 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DAS PRO-
CISSÕES NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE 
ANDORINHO
EDOC/2016/54693
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. 10.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, isentando em 80% 

do valor de € 377,76 (trezentos e setenta e sete eu-
ros e setenta e seis cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 302,20 (trezentos e dois euros e vinte cêntimos), 
relativa à realização das procissões nos dias 08 e 
09 de outubro, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Vilar de Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL, NO VALOR DE € 238,32 (DUZENTOS E 
TRINTA E OITO EUROS E TRINTA E DOIS CÊNTI-
MOS) RELATIVA A OBRAS MUNICIPAIS, SOLICITA-
DO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/55884
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no valor de 
€ 238,32 (duzentos e trinta e oito euros e trinta e 
dois cêntimos) relativa a obras municipais, solicita-
do pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos 
informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO Nº. 427/11.2BEPRT QUE CORRE TER-
MOS NA 2ª. U.O. DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO AUTORA/RECORRENTE: HE-
RANÇA JACENTE ABERTA POR ÓBITO DE DOMIN-
GOS MENDES CANCELA. RÉ/RECORRIDA: CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
EDOC/2016/57143
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. À DMUA. 
14.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº. 5720/15.2T8VNG – AÇÃO PROCES-
SO COMUM – COMARCA DO PORTO – V. N. GAIA 
– INST. CENTRAL – 3ª SEC. CÍVEL – J3 – AUTORA: 
AUDIOLUZ – SÉRGIO BANDEIRA UNIPESSOAL, LDA 
– RÉUS: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA E GAIANIMA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, 
EM - INFORMAÇÃO 309/C 
EDOC/2016/57548
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. À DMAF. 
19.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 
ALTERAÇÃO/REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNI-
CIPAIS - PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO PROCEDI-
MENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL
EDOC/2016/56301
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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. 12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
a) A abertura dos procedimentos tendentes à alte-
ração/revisão dos seguintes Regulamentos Munici-
pais:
I. Regulamento Municipal do Comércio e da Presta-
ção de Serviços de Restauração ou de Bebidas Não 
Sedentário;
II. Regulamento do Arquivo do Município de Vila 
Nova de Gaia;
III. Regulamento de Utilização das Viaturas do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, e;
IV. Regulamento de Atribuição de Benefícios.
b) A publicitação das iniciativas procedimentais 
no sítio institucional do Município, www.cm-gaia.
pt, sendo que os interessados deverão constituir-
-se como tal, nos procedimentos, no prazo 10 dias 
úteis, a contar da data da publicitação de aviso no 
portal do Município, com vista a apresentar os seus 
contributos para a alteração/revisão daqueles Re-
gulamentos.
c) A apresentação dos contributos deve ser for-
malizada por escrito, em requerimento dirigido ao 
Presidente da Câmara e remetida para o seguinte 
endereço eletrónico: etrm@cm-gaia.pt, podendo 
ainda ser entregue no Gabinete de Apoio ao Mu-
nícipe.
d) Delegar o poder de direção dos procedimentos 
na Senhora Diretora do Departamento dos Assun-
tos Jurídicos, Dr.ª Goreti Martins tendo em vista a 
elaboração e aprovação dos projetos definitivos e 
promoção da subsequente consulta pública.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOTE 
Nº 5 DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE ENXOMIL, 
FREGUESIA DE ARCOZELO, CEDIDO EM REGIME 
DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A MANUEL CARDOSO 
SILVA E ANA LUÍSA DE JESUS SANTOS
EDOC/2016/19113
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Autorizar, a título excecional e por aplicação ana-
lógica do disposto no art.º 18 do Regulamento de 
Constituição do Direito de Superfície de Terrenos e 
Lotes de Terrenos Municipais – RCDSTLTM, A VEN-
DA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE do lote nº 5 do 
Loteamento Municipal de Enxomil, Arcozelo, cedido 
em regime de direito de superfície a Manuel Cardo-

so Silva e Ana Luísa de Jesus Santos, por escritura 
nº 124 de 15 de outubro de 1998, outorgada no 
Notário Privativo da Câmara, CONDICIONADA à as-
sunção, pelos adquirentes, para com a Câmara, das 
obrigações a que os ora requerentes, estão vincu-
lados, nomeadamente as obrigações constantes da 
cláusula sexta, e alíneas b) e c) da cláusula oitava, 
da escritura nº 124 – Escritura de Cedência em Re-
gime de Direito de Superfície e
2. NÃO EXERCER o Direito de Preferência, que legal 
e contratualmente lhe assiste, na venda do direito 
de superfície que os superficiários foram previamen-
te autorizados a realizar, pelo valor de 70.000,00 € 
e demais obrigações contratuais, com Leonel Filipe 
Poças e Daniela Alexandra Lima Almeida.
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 – 1ª MODIFICAÇÃO 
RESPEITANTE ÀS CLÁUSULAS 1ª E 2ª, Nº 1 – OB-
JETO E RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIAIS E FI-
NANCEIROS
EDOC/2016/55155
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a 1ª Modificação ao Contrato Interadministrativo a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e 
a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, para 
promoção e execução dos trabalhos e obras de re-
qualificação da Rua da Fábrica e Rua Silva Tapada, 
no valor de € 96.460,00 (noventa e seis mil quatro-
centos e sessenta euros).
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALA-
DARES – RUA CHÃO DE VALE, RUA DO MARUJO E 
TRAVESSA DO MARUJO
EDOC/2016/56803
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a União de Fre-
guesias de Gulpilhares e Valadares, para promoção 
e execução dos trabalhos e obras de requalificação 
das vias: Rua Chão do Vale, Rua do Marujo e Tra-
vessa do Marujo, no valor de € 42.018,40 (quaren-
ta e dois mil e dezoito euros e quarenta cêntimos).
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
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PROPOSTA DE CEDÊNCIA DA ESCOLA DA TABOSA 
EM REGIME DE COMODATO À UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/53126
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, ape-
sar das competências delegadas no Presidente. 
12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita em regime de comodato 
à União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, do 
prédio com a área de 1200m2, destinado a escola 
primária, sito no gaveto da Rua Escola da Tabosa 
com a Rua de Bocas, União de Freguesias de Pedro-
so e Seixezelo, omisso na matriz predial rústica e 
urbana e não descrito na competente conservatória 
do registo predial, nas condições propostas pela In-
formação nº 6/2016 de 12.10.2016 da Diretora de 
Departamento de Educação.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 275,30 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO 
EUROS E TRINTA CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
A CINFÃES, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016, 
SOLICITADO PELO RANCHO REGIONAL DE OLIVAL
EDOC/2016/50731
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 275,30 (duzentos e setenta e cinco euros e trinta 
cêntimos), ou seja, o valor de €192,71, para des-
locação a Cinfães, no dia 17 de setembro de 2016, 
solicitado pelo Rancho Regional de Olival, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 608,34 (SEISCENTOS E OITO EUROS E 
TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
A TRANCOSO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2016, 
SOLICITADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO DA AFU-
RADA
EDOC/2016/50758
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 608,34 (seiscentos e oito euros e trinta e quatro 
cêntimos), ou seja, o valor de € 425,84, para des-
locação a Trancoso, no dia 18 de setembro de 2016, 

solicitado pelo Rancho Folclórico da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 433,79 (QUATROCENTOS E TRINTA E 
TRÊS EUROS E SETENTA E NOVE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A VILA NOVA DE CERVEIRA, NO DIA 
17 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ES-
COLA DE MÚSICA DE PEROSINHO
EDOC/2016/50740
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
de € 433,79 (quatrocentos e trinta e três euros e 
setenta e nove cêntimos), ou seja, o valor de € 
303,65, para deslocação a Vila Nova de Cerveira, 
no dia 17 de setembro de 2016, solicitado pela Es-
cola de Música de Perosinho, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 415,35 (QUATROCENTOS E QUINZE 
EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A FÁTIMA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 
2016, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL PARO-
QUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/50933
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
de € 415,35 (quatrocentos e quinze euros e trinta 
e cinco cêntimos), ou seja, o valor de € 290,75, 
para deslocação a Fátima, no dia 23 de setembro 
de 2016, solicitado pelo Centro Social Paroquial de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 691,14 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM 
EUROS E CATORZE CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO A ALMEIRIM, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 
2016, SOLICITADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO DA 
AFURADA
EDOC/2016/51106
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
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€ 691,14 (seiscentos e noventa e um euros e ca-
torze cêntimos), ou seja, o valor de € 483,80, para 
deslocação a Almeirim, no dia 25 de setembro de 
2016, solicitado pelo Rancho Folclórico da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 679,38 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA E OITO CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO A PALMELA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 
2016, SOLICITADO PELA ESCOLA BÁSICA ADRIA-
NO CORREIA DE OLIVEIRA
EDOC/2016/51095
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 679,38 (seiscentos e setenta e nove euros e trin-
ta e oito cêntimos), ou seja, o valor de € 475,57, 
para deslocação a Palmela, no dia 21 de setembro 
de 2016, solicitado pela Escola Básica Adriano Cor-
reia de Oliveira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 211,00 (DUZENTOS E ONZE EUROS) 
PARA DESLOCAÇÃO A BRAGA, NO DIA 21 DE SE-
TEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELO LAR SANTA 
ISABEL
EDOC/2016/51078
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 100% do valor 
de € 211,00 (duzentos e onze euros), para desloca-
ção a Braga, no dia 21 de setembro de 2016, solici-
tado pelo Lar Santa Isabel, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 78,57 (SETENTA E OITO EUROS E CIN-
QUENTA E SETE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
MATOSINHOS, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, 
SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
MADALENA
EDOC/2016/53441
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 78,57 (setenta e oito euros e cinquenta e sete 

cêntimos), ou seja, o valor de € 55 (cinquenta e 
cinco euros), para deslocação a Matosinhos, no dia 
29 de setembro de 2016, solicitado pelo Agrupa-
mento de Escolas da Madalena, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 908,65 (NOVECENTOS E OITO EUROS E 
SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO AO BARREIRO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEM-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELO VALADARES GAIA 
FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/53863
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
de € 908,65 (novecentos e oito euros e sessenta e 
cinco cêntimos), ou seja, o valor de €636,06 (seis-
centos e trinta e seis euros e seis cêntimos), para 
deslocação ao Barreiro, nos dias 24 e 25 de setem-
bro de 2016, solicitado pelo Valadares Gaia Futebol 
Clube, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 246,83 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS 
EUROS E OITENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A VILA MEÃ, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 
2016, SOLICITADO PELO CLUBE UNIÃO DESPORTI-
VA LEVERENSE
EDOC/2016/54197
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 246,83 (duzentos e quarenta e seis euros e oi-
tenta e três cêntimos), ou seja, o valor de € 172,78 
(cento e setenta e dois euros e setenta e oito cên-
timos), para deslocação a Vila Meã, no dia 02 de 
outubro de 2016, solicitado pelo Clube União Des-
portiva Leverense, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 543,21 (QUINHENTOS E QUARENTA E 
TRÊS EUROS E VINTE E UM CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A FÁTIMA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 
2016, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL DE SÃO 
FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/54110
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.



Nº 70 | outubro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

32

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
de € 543,21 (quinhentos e quarenta e três euros e 
vinte e um cêntimos), ou seja, o valor de € 380,25 
(trezentos e oitenta euros e vinte e cinco cêntimos), 
para deslocação a Fátima, no dia 01 de outubro de 
2016, solicitado pelo Centro Social de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 694,16 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO 
EUROS E TRINTA CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
A CINFÃES, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016, 
SOLICITADO PELO RANCHO REGIONAL DE OLIVAL
EDOC/2016/50731
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas 
no original.
O assunto foi retirado da ordem de trabalhos, por 
ser duplicação do ponto 37.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 694,16 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUA-
TRO EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A LISBOA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 
2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCO-
LAS D. PEDRO I
EDOC/2016/54270
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 694,16 (seiscentos e noventa e quatro euros e 
dezasseis cêntimos), ou seja, o valor de € 485,91 
(quatrocentos e oitenta e cinco euros e noventa e 
um cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 04 
de outubro de 2016, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas D. Pedro I, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 386,43 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS 
EUROS E QUARENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A PENELA, NO DIA 02 DE OUTUBRO 
DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTU-
RAL E RECREATIVA PRESERVAR
EDOC/2016/54084
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 

€ 386,43 (trezentos e oitenta e seis euros e qua-
renta e três cêntimos), ou seja, o valor de € 270,50 
(duzentos e setenta euros e cinquenta cêntimos), 
para deslocação a Penela, no dia 02 de outubro de 
2016, solicitado pela Associação Cultural e Recrea-
tiva Preservar, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 676,66 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS 
EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A AZAMBUJA, NO DIA 08 DE OUTUBRO 
DE 2016, SOLICITADO PELO GRUPO FOLCLÓRICO 
ETNOGRÁFICO SANTA MARINHA DE CRESTUMA
EDOC/2016/55297
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 676,66 (seiscentos e setenta e seis euros e ses-
senta e seis cêntimos), ou seja, o valor de € 473,66 
(quatrocentos e setenta e três euros e sessenta e 
seis cêntimos), para deslocação a Azambuja, no dia 
08 de outubro de 2016, solicitado pelo Grupo Fol-
clórico Etnográfico Santa Marinha de Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 957,86 (NOVECENTOS E CINQUENTA E 
SETE EUROS E OITENTA E SEIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A CASCAIS, NOS DIAS 08 E 09 DE 
OUTUBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS COM CAN-
CRO – NÚCLEO NORTE
EDOC/2016/55315
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 100% do valor 
de € 957,86 (novecentos e cinquenta e sete euros e 
oitenta e seis cêntimos), para deslocação a Cascais, 
nos dias 08 e 09 de outubro de 2016, solicitado 
pela Associação de Pais e Amigos de Crianças com 
Cancro – Núcleo Norte, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
NO VALOR DE € 43,18 (QUARENTA E TRÊS EUROS 
E DEZOITO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO 
AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO, NO DIA 12 DE 
OUTUBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM VIH/SIDA
EDOC/2016/56201
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 100% do valor 
de € 43,18 (quarenta e três euros e dezoito cên-
timos), para deslocação ao Areinho de Oliveira do 
Douro, no dia 12 de outubro de 2016, solicitado 
pela Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 461,39 (QUATROCENTOS E SESSENTA 
E UM EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A MOIMENTA DA BEIRA, NO DIA 11 
DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELO SPOR-
TING CLUBE DE COIMBRÕES
EDOC/2016/49745
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 100% do valor 
de € 461,39 (quatrocentos e sessenta e um euros 
e trinta e nove cêntimos), para deslocação a Moi-
menta da Beira, no dia 11 de setembro de 2016, 
solicitado pelo Sporting Clube de Coimbrões, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 26,50 (VINTE E SEIS EUROS E CIN-
QUENTA CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO À PON-
TE DA ARRÁBIDA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 
2016, SOLICITADO PELA ABRAÇO – ASSOCIAÇÃO 
DE APOIO A PESSOAS COM VIH/SIDA
EDOC/2016/49256
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 26,50 (vinte e seis euros e cinquenta cêntimos), 
ou seja, o valor de € 18,55 (dezoito euros e cin-
quenta e cinco cêntimos), para deslocação à Ponte 
da Arrábida, no dia 07 de setembro de 2016, soli-
citado pela Abraço – Associação de Apoio a Pessoas 
com VIH/SIDA, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 281,45 (DUZENTOS E OITENTA E UM 
EUROS E QUARENTA E CINCO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A SANTA MARIA DA FEIRA E COR-
VEIROS GRIJÓ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, 

SOLICITADO PELA FANFARRA DE LEVER / GRUPO 
RECREATIVO E CULTURAL
EDOC/2016/49575
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 281,45 (duzentos e oitenta e um euros e quaren-
ta e cinco cêntimos), ou seja, o valor de € 197,02 
(cento e noventa e sete euros e quarenta e cinco 
cêntimos), para deslocação a Santa Maria da Feira 
e Corveiros Grijó, no dia 11 de setembro de 2016, 
solicitado pela Fanfarra de Lever / Grupo Recreativo 
e Cultural, nos termos informados.
ALIENAÇÃO DE LUGARES DE GARAGEM NO EMPRE-
ENDIMENTO HABITACIONAL DA MARROCA, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E 
CRESTUMA, ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DAS FRA-
ÇÕES QUE FORAM LICITADAS  NA HASTA PÚBLICA 
REALIZADA.
EDOC/2016/48150
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adjudicação definitiva das frações que foram lici-
tadas em hasta pública realizada a 27 de Setembro 
de 2016, referente aos lugares de garagem do Em-
preendimento Habitacional da Marroca, União das 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos da ata apresentada.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ARTIGO MATRICIAL 
CONSTANTE NA PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMI E 
IMT APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 04 DE 
JULHO DE 2016 E ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 08 
DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO POR ELIFO-
AM – COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA – PROCESSO 
Nº 1854/16 – CERT.
EDOC/2016/56150
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a retificação do artigo matricial 10514 para artigo 
matricial 4831 da freguesia de Avintes, constante 
na proposta de isenção de IMI e IMT, aprovado na 
reunião de Câmara de 04 de julho de 2016 e As-
sembleia Municipal de 08 de setembro de 2016, so-
licitado por ELIFOAM – Comércio e Indústria Ld.ª, 
Processos nº 1854/16 – CERT, nos termos informa-
dos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS RUAS 
EM OLIVAL, NO VALOR DE € 215,25 (DUZENTOS E 
QUINZE EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS), RE-
LATIVO AO EVENTO “FESTAS EM HONRA DE SÃO 
MARTINHO DE OLIVAL”, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DAS JUNTAS DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/51989
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. 10.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito em várias arruamentos em Olival, isen-
tando em 70% do valor de € 215,25 (duzentos e 
quinze euros e vinte e cinco cêntimos), ou seja, o 
valor de € 150,68 (cento e cinquenta euros e ses-
senta e oito cêntimos), relativo ao evento “Festas 
em Honra de São Martinho de Olival”, solicitado 
pela União das Juntas de Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA AVENIDA 
Eng.º LUDGERO MARQUES, FREGUESIA DE SAN-
TA MARINHA, NO VALOR DE € 417,25 (QUATRO-
CENTOS E DEZASSETE EUROS E VINTE E CINCO 
CÊNTIMOS), RELATIVO AO EVENTO “FESTAS EM 
HONRA DO SENHOR DOS AFLITOS”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DAS JUNTAS DE FREGUESIAS DE SAN-
TA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/54048
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. 11.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Avenida Eng.º Ludgero Marques, fre-
guesia de Santa Marinha, isentando em 70% do 
valor de € 417,25 (quatrocentos e dezassete eu-
ros e vinte e cinco cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 292,08 (duzentos e noventa e dois euros e oito 
cêntimos), relativo ao evento “Festas em Honra do 
Senhor dos Aflitos”, solicitado pela União das Jun-
tas de 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 DO MEI-
RAL, FREGUESIA DE CANIDELO, NO VALOR DE € 
59,60 (CINQUENTA E NOVE EUROS E SESSENTA 
CÊNTIMOS), RELATIVO AO EVENTO “PROCISSÃO 
NO DIA 23 DE OUTUBRO”, SOLICITADO PELA JUN-
TA DE FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/50417

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. 11.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua do Meiral, freguesia de Canidelo, 
isentando em 70% do valor de € 59,60 (cinquenta 
e nove euros e sessenta cêntimos), ou seja, o valor 
de € 41,72 (quarenta e um euros e setenta e dois 
cêntimos), relativo ao evento “Procissão no dia 23 
de outubro”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canidelo”, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO E OCUPAÇÃO DA 
VIA PÚBLICA NA RUA DOS OLEIROS, FREGUESIA 
DE SANTA MARINHA, NO VALOR DE € 125,13 (CEN-
TO E VINTE E CINCO EUROS E TREZE CÊNTIMOS), 
PARA OBRAS, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL 
DE COIMBRÕES
EDOC/2016/48242
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. 10.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito e ocupação da via pública na Rua dos 
Oleiros, freguesia de Santa Marinha, isentando em 
100% do valor de € 125,13 (cento e vinte e cinco 
euros e treze cêntimos), solicitado pelo Centro So-
cial de Coimbrões, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA SE-
NHORA DOS CAMINHOS, FREGUESIA DE GRIJÓ
EDOC/2016/42071
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. 10.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA MI-
GUEL BOMBARDA E NO ENTRONCAMENTO COM A 
RUA ESCOLA CENTRAL, JUNTO DA IGREJA PARO-
QUIAL, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/52684
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. 10.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA AVENIDA 
DA LIBERDADE, FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MA-
RINHA
EDOC/2016/43683
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES DE AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR 2016/2017
EDOC/2016/57630
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a atribuição dos escalões de ação social esco-
lar 2016/2017, aos alunos constantes na listagem 
anexa à Informação INT-CMVNG/2016/31847, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO PRE-
ÇO PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE 
VILA D’ESTE POR 50 CRIANÇAS COM IDADES COM-
PREENDIDAS ENTRE 3 E OS 5 ANOS DA CASA DAS 
HISTÓRIAS 
EDOC/2016/48651
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. 19.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento do preço pela utilização 
da Piscina Municipal de Vila d’Este por 50 crian-
ças, com idades compreendidas entre os 3 e 5 anos 
da Casa das Historias – A.P.I.E.P.C IPSS – Creche/
Jardim de Infância, com efeitos a partir de 1 de 
outubro até ao final do ano letivo, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CON-
CURSAL PARA PREENCHIMENTO DE POSTOS DE 
TRABALHO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRI-
QUECIMENTO CURRICULAR NA ÁREA DA EXPRES-
SÃO MUSICAL 2016/2017
EDOC/2016/56334
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. 12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta 
para abertura urgente de um concurso para “Ocupa-
ção de Postos de Trabalho no âmbito das Atividades 
de Enriquecimento Curricular na Área Expressão 
Musical”, cujo preenchimento, quanto ao número 
de postos de trabalho será efetuado conforme as 
necessidades inerentes ao ano letivo 2016/2017, 

nos termos da Informação de 12.10.2016 do De-
partamento de Educação.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLI-
CITADO POR ANTÓNIO MARIA BRITO DUARTE
EDOC/2016/50729
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. 12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Muni-
cipal de Vistoria Administrativa, solicitado por An-
tónio Maria Brito Duarte, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO 
VALOR DE € 79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SO-
LICITADO POR MARIA DE LURDES SANTOS REMEL-
GADO
EDOC/2016/52501
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. 12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento da 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 
cinquenta cêntimos), solicitado por Maria de Lurdes 
Santos Remelgado, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO URBANÍS-
TICA, SOLICITADO POR MARIA ISAURA DE SOUSA
EDOC/2016/48001
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. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Munici-
pal a Título de Compensação Urbanística, solicitado 
por Maria Isaura de Sousa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCI-
NA MUNICIPAL MARAVEDI, NO VALOR ANUAL DE € 
500,00 (QUINHENTOS EUROS), SOLICITADO POR 
ALZIRA FERNANDA DA SILVA LAPA
EDOC/2016/37260
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. 12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Mu-
nicipal devida pela utilização da Piscina Municipal 
Maravedi, isentando em 100% do valor anual de 
€ 500,00 (quinhentos euros), solicitado por Alzira 
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Fernanda da Silva Lapa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCI-
NA MUNICIPAL MARAVEDI, NO VALOR ANUAL DE € 
280,00 (DUZENTOS E OITENTA EUROS), SOLICITA-
DO POR MARIA GABRIELA RODRIGUES
EDOC/2016/39495
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. 04.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Mu-
nicipal devida pela utilização da Piscina Municipal 
Maravedi, isentando em 100% do valor anual de € 
280,00 (duzentos e oitenta euros), solicitado por 
Maria Gabriela Rodrigues, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCI-
NA MUNICIPAL DE LEVER, NO VALOR ANUAL DE € 
1.150,00 (MIL CENTO E CINQUENTA EUROS), SO-
LICITADO POR ANA ROSA OLIVEIRA E SANTOS
EDOC/2016/39444
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. 14.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Mu-
nicipal devida pela utilização da Piscina Municipal 
de Lever, isentando em 70% do valor anual de € 
1.150,00 (mil cento e cinquenta euros), ou seja, o 
valor de € 805,00 (oitocentos e cinco euros), soli-
citado por Ana Rosa Oliveira e Santos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCI-
NA MUNICIPAL, SOLICITADO POR BRUNO DANIEL 
ALMEIDA PINTO
EDOC/2016/49055
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. 12.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Mu-
nicipal devida pela utilização da Piscina Municipal, 
solicitado por Bruno Daniel Almeida Pinto, nos ter-
mos informados.
PROPOSTA PARA CONSTITUIÇÃO DE 2 FUNDOS DE 
MANEIO A ATRIBUIR ÀS COMISSÕES DE PROTE-
ÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO – GAIA 
NORTE E GAIA SUL
EDOC/2016/47185
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. 14.10.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, autori-
zar a constituição de 2 fundos de maneio a atribuir 
às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em 
Perigo – Gaia Norte e Gaia Sul, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E AM-
BIENTE

PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
FRANCISCO PINTO DE SOUSA – PROC.º 2153/14 – 
LEG, FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/47822
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. 04.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Muni-
cipal de Licença de Construção e da Taxa Municipal 
de Urbanização, solicitado por Francisco Pinto de 
Sousa – Processo nº 2153/14 – LEG, freguesia de 
Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E 
DA TAXA DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR OTÍ-
LIA CARDOSO NEVES, PROC.º 2967/15, FREGUE-
SIA DE VALADARES
EDOC/2016/49109
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Muni-
cipal de Licença de Construção e da Taxa Municipal 
de Urbanização, solicitado por Otília Cardoso Neves 
– Processo nº 2967/15 – LEG, freguesia de Valada-
res, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR DE € 
2.722,56 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS 
EUROS E CINQUENTA E SEIS CÊNTIMOS), EM 75%, 
E DA TAXA A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
E DE DEMOLIÇÃO, SOLICITADO POR FAUSTO DA 
SILVA TAVARES – Proc.º 4577/15-PL, FREGUESIA 
DE CANIDELO
EDOC/2016/54671
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. 04.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, NO VALOR DE € 
585,84 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO EUROS 
E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS), EM 75%, E DA 
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TAXA A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E DE 
CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, 
SOLICITADO POR ADELINO JOSÉ SILVA FERRAZ 
PEREIRA RIBEIRO – Proc.º 1928/16 - LEG, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PA-
RAÍSO
EDOC/2016/54674
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E PELA EMISSÃO 
DE LICENÇA DE OBRAS, NO VALOR DE € 2.184,34 
(DOIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO EUROS E 
TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS) SOLICITADO PELO 
INSTITUTO SECULAR DAS IRMÃS DE MARIA DE 
SCHOENSTATT – Proc.º 3114/14 - PL, FREGUESIA 
DE CANIDELO
EDOC/2016/54681
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. 04.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa Muni-
cipal de Urbanização e pela Emissão de Licença de 
Obras, isentando em 50% do valor de € 2.184,34 
(dois mil cento e oitenta e quatro euros e trinta e 
quatro cêntimos), ou seja, o valor de € 1.092,17 
(mil e noventa e quatro euros e dezassete cênti-
mos), solicitado pelo Instituto Secular das Irmãs 
de Maria de Schoenstatt – Proc.º 3114/14 - PL, fre-
guesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DAS TAXAS DEVI-
DAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJETO DE 
LEGALIZAÇÃO, SOLICITADO POR SERAFIM TAVA-
RES JUNQUEIRA – Proc.º 1231/16 - LEG, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/56165
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E REDUÇÃO DAS 
RESTANTES TAXAS DEVIDAS POR OPERAÇÕES 
URBANÍSTICAS OBJETO DE LEGALIZAÇÃO, SOLI-
CITADO POR MARIA ANGÉLICA MOREIRA DA RO-
CHA MAGALHÃES – Proc.º 413/16 - PL, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/55298
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. 10.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DA TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DAS TA-
XAS DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 
OBJETO DE LEGALIZAÇÃO, NO VALOR DE € 72,20 
(SETENTA E DOIS EUROS E VINTE CÊNTIMOS), SO-
LICITADO POR MARIA CÂNDIDA LOPES DE SÁ CAR-
VALHO PACHECO – Proc.º 1703/16 - LEG, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2016/55294
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. 10.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, AO ABRIGO DO RE-
GIME EXCECIONAL DE DISPENSA DE PAGAMENTO 
DE TAXAS, SOLICITADO POR RUI MIGUEL DE OLI-
VEIRA SANTOS – Proc.º 4254/15 - PL, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2016/56140
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, AO ABRI-
GO DO REGIME EXCECIONAL DE DISPENSA DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR OPERAÇÕES 
URBANÍSTICAS OBJETO DE LEGALIZAÇÃO, SOLI-
CITADO POR CONFRARIA DO MONTE DA VIRGEM 
IMACULADA – Proc.º 1297/16 - LEG, FREGUESIA 
DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/55296
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. 10.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR DE € 
906,72 (NOVECENTOS E SEIS EUROS E SETENTA 
E DOIS CÊNTIMOS), EM 75% , E DA EMISSÃO DO 
ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS, SOLICITADO POR 
RUI MANUEL DA ROCHA LOPES – Proc.º 898/16 - 
PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E 
VALADARES
EDOC/2016/55320
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. 10.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, NO 
VALOR DE € 852,50 (OITOCENTOS E CINQUENTA E 
DOIS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), EM 50%, 
SOLICITADO PELO CONDOMÍNIO PRÉDIO ANDRE 
DE CASTRO – Proc.º 3946/16 – PL, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2016/54678
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. 04.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa a Tí-
tulo de Ocupação do Espaço Público, isentando em 
50% do valor de € 852,50 (oitocentos e cinquenta 
e dois euros e cinquenta cêntimos), ou seja, o valor 
de € 426,25 (quatrocentos e vinte e seis euros e 
vinte e cinco cêntimos), solicitado pelo Condomínio 
do Prédio André de Castro – Proc.º 3946/16 – PL, 
União das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, NO 
VALOR DE € 900,00 (NOVECENTOS EUROS), EM 
50%, SOLICITADO POR JOSÉ DE SOUSA RODRI-
GUES – Proc.º 3072/16 – PL, UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/54686
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. 04.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa a Tí-
tulo de Ocupação do Espaço Público, isentando em 
50% do valor de € 900,00 (novecentos euros), ou 
seja, o valor de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta 
euros), solicitado por José de Sousa Rodrigues – 
Proc.º 3072/16 – PL, União das Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, 
NO VALOR DE € 300,00 (TREZENTOS EUROS), EM 
50%, SOLICITADO POR EL CORTE INGLÊS, GRAN-
DES ARMAZÉNS – Proc.º 3514/16 – PL, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/56143
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa a Tí-
tulo de Ocupação do Espaço Público, isentando em 
50% do valor de € 300,00 (trezentos euros), ou 
seja, o valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), 

solicitado por El Corte Inglês, Grandes Armazéns – 
Proc.º 3514/16 – PL, União das Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, NO 
VALOR DE € 150,00 (CENTO E CINQUENTA EU-
ROS), EM 50%, SOLICITADO POR EL CORTE IN-
GLÊS, GRANDES ARMAZÉNS – Proc.º 3355/16 – PL, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO
EDOC/2016/56141
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. 11.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa a Título 
de Ocupação do Espaço Público, isentando em 50% 
do valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), ou 
seja, o valor de € 75,00 (setenta e cinco euros), 
solicitado por El Corte Inglês, Grandes Armazéns – 
Proc.º 3355/16 – PL, União das Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓGICO, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE AVINTES
EDOC/2016/55049
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. 04.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento referente a en-
tradas no Parque Biológico, solicitado pela Associa-
ção Humanitária Bombeiros Voluntários de Avintes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE 
A ENTRADAS E ALMOÇOS NO PARQUE BIOLÓGICO, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DA MA-
DALENA
EDOC/2016/45157
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. 12.08.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento referente a en-
tradas no Parque Biológico, mas não dos almoços, 
solicitado pela Junta de Freguesia da Madalena, nos 
termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 
FINANCEIRA REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016
EDOC/2016/55210
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA
PROPOSTA DE TARIFÁRIO DE ÁGUA, DE SANEA-
MENTO, DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E TA-
RIFÁRIO SOCIAL PARA O ANO DE 2017
EDOC/2016/53819
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: “Aprovo, pela urgên-
cia. À Câmara, para ratificação. 19.10.2016”
O Sr. Presidente disse que o presente assunto é pre-
sente à Câmara para ratificação, porque o mesmo 
tinha de ser enviado para a ERSAR até 15.10.2016 
e as indicações que deu, foi de uma redução que 
corresponde à incorporação do aumento que as 
Águas do Norte propuseram à ERSAR e que cor-
responde a uma redução com perda de receita do 
Município de cerca de 1 milhão e meio de euros, 
mas, mantendo integral o Tarifário da Água, não 
o aumentando. Disse que Vila Nova de Gaia será 
um dos poucos Municípios do País em que não só a 
água não aumenta, como baixa, não pelo valor da 
água, mas pelo valor da taxa de resíduos sólidos na 
fatura da água e, em princípio, este será o último 
ano que esta situação acontecerá, porque caso ain-
da estiver na Câmara Municipal em 2018, a taxa de 
resíduos sólidos vai desaparecer da tarifa da água.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 19.10.2016, 
que aprovou a Proposta de Tarifário de Água, de 
Saneamento, de Resíduos Sólidos Urbanos e Tarifá-
rio Social para o ano de 2017.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – SE-
TEMBRO 2016
EDOC/2016/55214
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. 07.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL, NO VALOR DE € 293,17 
(DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS EUROS E DEZAS-
SETE CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLA-
RES – PROCESSO Nº 40/16
EDOC/2016/55128
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.10.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento da Taxa re-
lativa à utilização do Auditório da Assembleia Mu-
nicipal, isentando em 100% do valor de € 293,17 
(duzentos e noventa e três euros e dezassete cên-
timos), solicitado pela Associação de Apoio aos Do-
entes Depressivos e Bipolares – Processo nº 40/16, 
nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES, verificando-se a pre-
sença dos seguintes Munícipes, que usaram a pa-
lavra:
ALEXANDRA DE JESUS MENDES - Referiu-se a um 
pedido de habitação social efetuado na Câmara Mu-
nicipal, através do processo nº 14374 e que, até ao 
momento, não lhe foi satisfeito.
BENILDE PENAUD – Disse possuir um apartamento 
na Avenida da República, o qual tem problemas de 
construção, nomeadamente, a queda de vidros.
MARIA ROSA CARDOSO ALVES – Disse ter feito 
um pedido de habitação social, porque encontra-
-se numa situação preocupante. Solicitou a fiscali-
zação das habitações sociais da Câmara Municipal, 
as quais são arrendadas a pessoas, cujo agregado 
familiar todos auferem de um salário e pagam ape-
nas 5 euros de renda.
MANUEL ALVES PIO DE LACERDA – Solicitou escla-
recimentos relativamente ao processo de constru-
ção nº 424/93.
TEÓFILO ANTÓNIO MARTINS MOTA – Disse que 
esteve presente numa reunião pública de Câma-
ra, onde colocou o seu problema e que, entretanto, 
o mesmo foi resolvido. Contudo, inscreveu-se na 
presente reunião para entregar fotocópia das aná-
lises efetuadas à água do poço que abastece a sua 
habitação.
MARIA LEONOR COELHO AFONSO BARROS – Re-
feriu-se à Estação General Torres, dizendo que o 
acesso à mesma é efetuado apenas por escadas, 
causando graves transtornos a idosos e a pessoas 
portadoras de deficiência. Disse que a Comunidade 
Cristã da Serra do Pilar e a Associação Portuguesa 
de Deficientes fizeram uma exposição ao Primeiro-
-Ministro, ao Presidente da República, ao Provedor 
da Justiça, à Câmara Municipal de Gaia e à SIC 
Notícias e só receberam resposta do Provedor da 
Justiça e do Ministério das Obras Públicas, o qual 
referiu ser intenção do Ministério proceder a pe-
quenas obras na referida Estação, nomeadamente, 
a pintura de paredes e colocação de uma porta, 
não fazendo qualquer referência aos acessos. Dis-
se ser vergonhoso, porque 80% das pessoas que 
utilizam os comboios regionais saem em General 
Torres. Solicitou a ajuda da Câmara Municipal no 
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sentido de pressionar a REFER e o Governo para a 
colocação de um elevador. Referiu-se a um pedido 
efetuado em Abril de 2016 relativo à colocação de 
uma passagem de peões em frente ao ginásio de 
Coimbrões, devido ao intenso tráfego automóvel na 
via, colocando em risco a vida de crianças.
MARIA JÚLIA GOMES VIEIRA LEITE – Solicitou uma 
habitação social, porque encontra-se desemprega-
da e não possui quaisquer rendimentos.
O Sr. Presidente relativamente à intervenção da Srª 
Munícipe Alexandra de Jesus Mendes disse que foi 
pedida a reavaliação do seu processo que já tinha 
sido reavaliado em agosto de 2016 e que está na 
posição 141. Que neste momento e em termos de 
habitação, as casas que a Gaiurb vai tendo, são 
aquelas que vão sendo disponibilizadas com a saí-
da de pessoas, porque não tem havido construção 
nova nem da parte do IRU nem da parte do Muni-
cípio. Que como as pessoas não têm melhorado o 
seu nível de vida, verifica-se um número reduzido 
de pessoas a sair. Por outro lado, há um conjunto 
de casas que estão devolutas, mas sob a alçada da 
Proteção Civil, porque são casas que têm obrigato-
riamente estar devolutas para alguma calamidade 
e isso verifica-se em todos os concelhos. Disse que 
a Câmara Municipal está a tentar encontrar solu-
ções que não consiste em construir bairros, por-
que não há meios para isso, mas tentar soluções 
de arrendamento de baixo custo em prédios devo-
lutos ou cativando e sensibilizando os proprietários 
que tenham as casas em mau estado, para que, ao 
abrigo de um programa nacional criado pelo IRU, 
reabilitem as mesmas, e como contrapartida as ca-
sas sejam disponibilizadas para o arrendamento de 
baixo custo para pessoas carenciadas. Disse que o 
problema que a Câmara Municipal tem neste mo-
mento, quase de 900 pedidos de habitação, cada 
um deles é uma história de vida e a capacidade de 
resposta da Câmara Municipal, é muito reduzida. 
Que vontade teria de dar uma solução a todos os 
casos, mas chega a um momento que percebe que 
para cada uma das pessoas, o seu caso é o mais 
importante, mas os processos têm de ser avaliados 
com os critérios impostos pela Lei. Que o que tem 
pedido às pessoas é para no caso de haver alguma 
alteração da condição do agregado familiar que as 
beneficie, que informem os técnicos. Que também 
é verdade que a Srª Munícipe quando se inscreveu 
e fruto da reavaliação, informou que tinha um com-
panheiro a trabalhar nas Águas de Gaia e pediu-se 
a atualização dos dados. Que o caso da Srª Mu-
nícipe está a ser acompanhado e que em Agosto 
foi informada de toda a situação. Disse que a Lei 
referente ao plano de realojamento em habitação 
social, refere que o mesmo se direciona apenas 
para casos de substituição de zonas abarracadas, 
ou seja, os antigos “bairros de lata”, pelo que, não 
está abrangido o caso de senhorios incumpridores 

que não fazem obras, porque senão 1/3 do concelho 
de Gaia teria direito a uma casa da Câmara. Disse 
que a Câmara Municipal está a abrir algumas exce-
ções, porque em condições normais, casos como o 
da Sr.ª Munícipe, não poderiam ser contemplados. 
Relativamente a todos os casos de fraude que se-
jam do conhecimento das pessoas, solicitou que lhe 
fossem transmitidos através de carta dirigida a si.
Relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe Be-
nilde Penaud, agradeceu o exposto, porque trata-
-se de um processo de 2004 e de 2009, que pes-
soalmente desconhecia. Que aquando a inscrição 
da Sr.ª Munícipe na reunião, a Câmara Municipal 
indagou a situação e foi feita uma vistoria e em 
princípio o projeto foi aprovado na situação refe-
rida pela Sr.ª Munícipe. Que foi feita uma vistoria 
e o proprietário será intimado para a resolução do 
problema. Que na altura, foi emitida uma licença e 
aquando da reclamação da Sr.ª Munícipe foi elabo-
rada uma vistoria
Relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe Maria 
Rosa Cardoso Alves, disse que a questão exposta 
está regularizada. Que a situação resultou de uma 
candidatura efetuada em 29 de agosto de 2016. 
Que a posição da Sr.ª Munícipe está clarificada, 
está com 54.9 pontos, pelo que, irá tentar agilizar 
o mais possível este assunto e que em princípio no 
Natal, haverá habitações devolutas, que estão a ser 
reabilitadas.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Munícipe 
Manuel Alves Pio de Lacerda disse ser um processo 
de 1993 e que existe uma questão burocrática re-
lativa ao nome do técnico. Que a Câmara Municipal 
terá informado da necessidade da mudança de téc-
nico, porque o atual não corresponde às exigências 
legais.
Relativamente à intervenção da Sª Munícipe Ma-
ria Leonor Coelho Afonso Barros disse que a RE-
FER apresentou um plano de renovação da linha do 
norte e nesse plano está prevista uma intervenção 
na Estação de General Torres. Disse não ser uma 
competência direta da Câmara Municipal em inter-
vir, mas tem estado a insistir na reabilitação da es-
tação, porque é importante para o Município. Que a 
REFER refere que a reabilitação está prevista para 
2017, pelo que, a Câmara Municipal estará atenta 
no sentido da questão ser resolvida. Relativamente 
à passadeira para peões, disse que a mesma está 
identificada e foi dada uma resposta à Srª Muníci-
pe. Que são dezenas de passadeiras que estão a 
ser repintadas em todo o concelho, nomeadamen-
te, em zonas escolares e a passadeira em questão 
está aprovada, Que a intervenção na mesma não 
será apenas de pintura, mas também, a construção 
de uma rampa.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas e 40 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
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te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, A Diretora do Departamento de Administração 
Geral, Diretora Municipal de Administração e Finan-
ças e Secretária da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.3. ATA N.º 20
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 31 DE OUTUBRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido
HORA DA ABERTURA: 17 horas
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas e 10 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 
O ANO DE 2017
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.10.2016”
O Sr. Presidente disse que este plano vai apresentar 
a melhor execução financeira de que há memória 

em Vila Nova de Gaia. Que tem feito esta afirmação 
todos os anos, mas também é verdade que quan-
do é apresentado o relatório e contas para análise, 
comprova-se que aquilo que tem dito se confirma. 
Que este plano beneficia de um aumento da recei-
ta oriunda do Orçamento do Estado, na ordem dos 
2,4%, cerca de 750 mil euros a mais, os quais são 
integralmente desviados para o bolso das famílias, 
devido à redução de 1,1% do IMI, que foi aprovado 
na última reunião de Câmara, ou seja, do ponto de 
vista de encaixe orçamental na receita, o saldo é 
zero. Que por outro lado, é um orçamento que não 
inclui um cêntimo do quadro comunitário, porque 
a Câmara optou por seguir as regras da IGF e as 
regras da execução orçamental. Que a IGF está na 
Câmara Municipal, respondendo positivamente ao 
pedido que pessoalmente fez por escrito, quer à 
IGF quer ao Tribunal de Contas. Disse que a IGF foi 
clara em explicar que, apesar de a Câmara Munici-
pal ter assinado os PEDU’s e os PDCT’s, não tinha 
legalmente condições para considerar as receitas 
oriundas desses dois pacotes e num dos casos, es-
tá-se a falar de 32 milhões de euros e, em outro 
caso, de 6 milhões de euros, pelo que, a Câmara 
Municipal abdicou de incluir na receita 38 milhões 
de euros, que dariam muito jeito para mostrar uma 
enorme capacidade de angariação de receita. Disse 
que a Lei elaborada pelo Governo anterior, a seu 
ver mal elaborada e continuada pelo atual Governo, 
faz com que seja considerada como receita, apenas 
aquela que estiver contratualizada para a rubrica 
em questão e não receita genérica. Que não é essa 
a sua opinião e aproveitou o facto da IGF estar na 
Câmara, para trocar umas impressões e deixar cla-
ro que a Câmara Municipal não contemplaria um 
cêntimo dessa receita. Disse que posteriormente, 
a Câmara Municipal teve de manter as suas priori-
dades e grande parte delas garantidamente finan-
ciáveis, no âmbito do PDCT e do PEDU, mas abri-
-las apenas em rúbrica genérica ou quando é em 
rúbrica específica, abri-las com uma verba sempre 
residual de 1.000 euros ou de 5.000 euros, apenas 
para se ficar com a rúbrica aberta, para quando vier 
a candidatura, a Câmara Municipal, através de uma 
alteração orçamental, fazer o devido ajuste. Por 
outro lado, é um PAO que reforça as transferências 
para as juntas de freguesias e por isso foi aprovada 
uma recomendação em outubro nesse sentido, no 
mesmo valor que o Orçamento de Estado reforça as 
transferências para as Câmara Municipais. Lembrou 
aos Srs. Vereadores que, ao contrário e em abono 
deste orçamento, existe um histórico de 3 anos em 
que em cada ano, o que estava contemplado para 
as juntas de freguesia, iria ser amplamente alar-
gado por via dos contratos interadministrativos e 
como todos têm visto nos relatórios e contas, as 
transferências para as juntas de freguesia têm au-
mentado anualmente, mesmo comparativamente 
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com mandatos anteriores, quando se faz a junção 
dos acordos de execução com os contratos intera-
dministrativos e isso tem sido evidente em cada 
reunião de Câmara. Sublinhou o facto de finalmen-
te a Câmara Municipal entrar em velocidade cru-
zeiro no Gaiaprende+ e no Gaia+Inclusiva. Que no 
Gaiaprende+, a Câmara Municipal já estava num 
patamar importante, mas com o alargamento de 
resposta às crianças com necessidades educativas 
especiais, ganhou-se um músculo fundamental. 
Relativamente ao Gaia+Inclusiva, a Câmara Muni-
cipal arrancou este ano com este programa de ação 
social e lembrou que demorou-se nove meses para 
aprovar o regulamento, fruto da burocracia que 
a Lei implica na aprovação do mesmo. Disse que 
a Câmara Municipal está convicta que, para além 
do Fundo de Emergência Social que se vai ter até 
ao final do ano, no próximo ano vai ter em for-
ça um Programa Integrado de Apoio Social, que é 
dos mais ambiciosos do País, apesar da situação 
financeira. Disse que a Câmara Municipal vai ar-
recadar cerca de um milhão de euros de juros de 
mora, que a Câmara Municipal comparativamente 
com 2015 e 2016 deixou de pagar e que estão in-
tegralmente desviados para funções sociais e para 
investimento, que não sendo uma função social no 
sentido imaterial, é uma função social, por exem-
plo, da reabilitação das IPSS’s, que sendo obra e 
investimento de capital, são possíveis e são finan-
ciadas pela redução de mais de um milhão de euros 
de juros de mora que a Câmara Municipal estava 
a pagar nos anos anteriores. Que até ao início do 
próximo ano e antes da apresentação do relatório e 
contas, terá a oportunidade de fornecer um mapa 
das conflitualidades jurídicas e demonstrar que a 
Câmara Municipal conseguiu encerrar grande parte 
delas, sobretudo aquelas que envolviam dinheiro 
e indemnizações e aquelas que estão em aberto, 
está convencido que na próxima reunião de Câmara 
dará boas notícias aos Srs. Vereadores, pelo me-
nos, no que diz respeito a lutas que no passado 
foram assumidas como lutas impossíveis, como a 
questão da EDP e a Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem. Disse que foram ouvidos todos os gru-
pos políticos que a Lei obriga na elaboração do Pla-
no e Orçamento, assim como, os presidentes das 
juntas de freguesia e instituições, nomeadamente, 
a direção do Hospital de Gaia, as escolas, principal-
mente as envolvidas no PDCT, no sentido de aferir 
até que ponto é que se justificaria que uma Câma-
ra Municipal assumisse a afetação de verbas que 
são basicamente de responsabilidades integrais do 
Orçamento do Estado e fazer isto numa lógica de 
compromisso institucional com o próprio concelho. 
Disse que o presente documento é sério, rigoroso 
e absolutamente razoável do ponto de vista da sua 
capacidade de vir a ser cumprido e, quando se olha 
para o passado, sobretudo quando se olha para a 

execução até 30.09.2016, está seguro em poder 
afirmar que o caminho trilhado nestes dois anos 
e nove meses, dá a garantia que este PAO será a 
“cereja no topo do bolo” de um mandato que co-
meçou muito difícil, mas que terminará bem. Refe-
riu que o próximo ano será o primeiro ano em que 
a Câmara Municipal beneficiará do quadro comu-
nitário neste mandato. Que podem dizer ser uma 
desculpa política para não ter grandes obras, mas 
ajuda a explicar a razão pela qual faz tanto senti-
do que a Câmara Municipal assumisse a estraté-
gia que assumiu. Disse que em 2017, Vila Nova de 
Gaia estará no primeiro dia do resto da sua vida, 
no sentido que vai ser o primeiro ano em que a 
Câmara Municipal vai poder contar com um pacote 
financeiro suficientemente forte e, simultaneamen-
te, com uma capacidade própria de poder, com a 
sua dotação orçamental, comparticipar os múltiplos 
apoios, regulamentos e candidaturas que venham 
a ser abertas e que a Câmara Municipal não pre-
tende dispensar nenhuma. Relativamente ao pes-
soal, entendeu juntar a este documento o mapa de 
pessoal da Câmara Municipal e das duas empresas 
municipais, para mostrar, com números rigorosos, 
que não houve nenhum aumento efetivo de pes-
soal na Câmara Municipal e que a própria Câmara 
Municipal, autonomizada das Águas de Gaia e da 
Gaiurb, mesmo depois de ter incorporado o pessoal 
da Gaianima e do Parque Biológico, tem saldo zero 
nas suas entradas e as empresas municipais, uma 
mais do que outra, mas por razões diferentes. Dis-
se que a Câmara Municipal não teve nenhum acrés-
cimo de pessoal nem nenhum acréscimo de entrada 
de novos funcionários, pelo contrário, manteve em 
rácios absolutamente minimalistas, quando com-
parado com o que foi herdado. Disse que se tudo 
correr bem e daqui a um ano, a Câmara Municipal 
chegará ao final de 2017 no verde, no ponto de 
vista dos limites de dívida que a Lei impõe e, se o 
conseguir, como este orçamento aponta para que 
aconteça, vai-se conseguir em 4 anos, passar de 
uma Câmara que estava nos limites de entrar no 
FAM, para uma Câmara que entra no rol das Câ-
maras cumpridoras dos limites de endividamento. 
Disse ainda que em 2016, conseguiu-se encerrar o 
PAEL, iniciado em 2011.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que um dos 
problemas que existe todos os anos e para quem 
não tem uma informação privilegiada, é não ter a 
possibilidade de ver o nível de execução orçamental 
de 2016 a esta data, o que dificulta e comprome-
te uma análise dos valores propostos no orçamen-
to. Que para quem está na oposição, esta situação 
sempre aconteceu, mas é uma informação que não 
existe em termos daquilo que é a execução do or-
çamento de 2016, para se poder analisar os com-
promissos que estão por pagar e quais são os va-
lores propostos para o próximo ano. Disse que este 
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documento refere-se excessivamente ao passado 
e de forma muito reduzida e limitada, àquilo que 
é uma perspetiva para o futuro. Disse que limita-
-se a seguir uma estrutura e conteúdos dos anos 
anteriores e volta a copiar integralmente parte de 
textos de planos anteriores e apenas a componente 
descritiva final do plano é diferente, mas pensa ser 
muito pouco aquilo que é referido. Que a confusão 
de desejos e ambições continua muito longe da re-
alidade, porque a expetativa não se vê contempla-
da naquilo que é a programação financeira, o que 
o leva a concluir que grande parte dos projetos são 
irrealistas e as possibilidades de se concretizarem 
não surgirão em 2017, porque não há correspon-
dência na respetiva despesa. 
Disse que o documento constitui a confissão clara 
da incapacidade da Câmara para dinamizar o ins-
trumento gerador de progresso e bem-estar e fun-
damental, que seria atrair investimento empresarial 
para Gaia, devido às potencialidades do Concelho 
para gerar emprego sustentável que beneficiasse 
os gaienses. Que há um forte anúncio de investi-
mento em equipamentos e infraestruturas, que se 
avançassem todos em simultâneo, a única forma 
de os contemplar seria através do endividamento 
da Câmara e esse não é o rumo que a atual maio-
ria tem para o Município. Disse que o orçamento 
tem mais de 2,3 milhões de euros em relação ao 
do ano passado, que já foram justificados, contu-
do, gostaria de ser esclarecido em relação à rubri-
ca das “taxas, multas e outras penalidades” que 
passa de 3,1 milhões de euros em 2016 para 5,7 
milhões de euros em 2017, ou seja, um aumento 
de 2,6 milhões de euros, que na sua maioria, está 
orçamentado na rubrica “juros de mora”. Perguntou 
qual a justificação deste aumento, quando em 2016 
na rubrica “juros de mora” tinha-se 200 mil euros 
e agora passa para 2,6 milhões de euros. Que em 
termos de despesas correntes, há uma tentativa 
de reduzir a despesa corrente em 4,6 milhões de 
euros, o que lhe parece ser pouco alcançável em 
virtude dos dados disponíveis no mapa de demons-
trações resultantes do primeiro semestre de 2016. 
Em relação às horas extraordinárias, disse haver 
um aumento de previsão de despesas de 250 mil 
euros em 2016 para 650 mil euros em 2017. Rela-
tivamente à aquisição de bens e serviços, verifica-
-se a redução de 59 milhões de euros em 2016 
para 55,1 milhões de euros em 2017, mas ana-
lisando o mapa sobre a demonstração financeira 
da Câmara Municipal a 30 de junho de 2016, este 
alertava para a derrapagem na rubrica de serviços 
externos, em cerca de 7%, quase um milhão de 
euros em igual período de 2015. Que no rol de 64 
projetos não vai perguntar quanto é que a Câmara 
Municipal pensa gastar em 2017, porque a maior 
parte deles não tem qualquer implicação financei-
ra nas Grandes Opções do Plano. Relativamente à 

adesão do Município à municipalização dos STCP, 
disse que a Câmara Municipal do Porto já incluiu 
no seu orçamento uma verba que será a sua com-
participação previsível na futura gestão da munici-
palização dos STCP, pelo que pergunta se foi opção 
do Município de Vila Nova de Gaia não incluir ne-
nhuma previsão de despesa para a municipalização 
dos STCP ou se o Município pensa que esta munici-
palização não acarretará qualquer despesa. Solici-
tou informação sobre qual é a rubrica onde está a 
reabilitação do Auditório Municipal. Relativamente 
às Grandes Opções do Plano e na página 3, disse 
haver uma rubrica nova de 2 milhões e 500 mil 
euros relativa ao “Acordo Quadro para a Instalação 
de Serviços Municipais”, perguntando qual é o âm-
bito do referido acordo. Que na página 4, lamenta 
que, apesar do que referenciou no ano passado, 
este ano ainda é pior a verba inscrita referente ao 
orçamento participativo. Entende e tem-se revela-
do em outros Municípios e até o próprio Governo 
colocou uma verba para o orçamento participativo 
no Orçamento do Estado, que Vila Nova de Gaia 
deveria ter maior atenção no contributo generoso 
e criativo dos Munícipes naquilo que será um or-
çamento diferente, porque deduz que 30 mil euros 
não chega para grandes opções apresentadas pelos 
Munícipes. Entende que o orçamento participativo 
tem sido abandonado e deveria de ser alvo de me-
lhor atenção por parte do Município. Que na página 
8 e na rubrica “comunicação, relações públicas ins-
titucionais externas”, aparece um valor de 276 mil 
580 euros em trabalhos tipográficos, fotográficos, 
design e outros, pelo que, gostaria de saber qual 
o destino da referida verba. Que na mesma página 
e na rubrica “nova imagem institucional de Gaia – 
serviços especializados” aparece uma verba de 156 
mil 120 euros, pelo que, gostaria de saber para que 
se destina ou para que se destinou. Que na página 
9, na rubrica “participação do Município em empre-
sas, fundações e outros” aparece o valor de 253 
mil 850 euros e consultadoria 128 mil euros, pelo 
que, gostaria de saber qual o destino destes valo-
res significativos. Que na página 14 e relativamen-
te ao projeto Gaiaprende+, disse que não lhe custa 
verificar o entusiasmo do Sr. Presidente da Câmara 
quando fala do referido projeto, porque foi um pro-
jeto muito pessoal e que avançou para transformar 
as atividades de enriquecimento curriculares com 
outro tipo de aproveitamento, mas fica assustado 
com a expressão dos gastos no projeto, que neste 
orçamento aparece com 611 mil 870 euros e gos-
taria de saber a quem é que se destina esta verba, 
se é para compromissos novos para 2017 ou é para 
pagar despesas de 2016 e anuncia que na próxima 
reunião de Câmara irá fazer um requerimento, no 
sentido de ser esclarecido para que instituições de 
apoio ao projeto 
Gaiaprende+ têm sido distribuídas estas verbas, 
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que começam a atingir valores bastante elevados. 
Que o projeto Gaiaprende+i tem um valor de 185 
mil euros e que a mesma dúvida lhe surge, para 
quem é distribuída esta verba. Relativamente à 
rubrica “campos de aprendizagem”, solicitou es-
clarecimentos sobre a mesma. Que nesta rubrica 
aparece uma verba de 1 milhão 150 mil euros e 
gostaria de saber que projeto se trata. Na página 
15, o protocolo com a Fedepagaia é de 308 mil 820 
euros e gostaria de saber qual é o alcance deste 
protocolo em termos de um valor tão significativo. 
Que nesta mesma página, há a referência ao Cen-
tro de Formação da Escola Superior de Tecnologia 
e Saúde, com uma verba de 150 mil euros, pelo 
que gostaria de saber o que é que a Câmara Mu-
nicipal vai fazer nesta escola, para ter inscrito uma 
verba tão elevada. Disse que na página 18, existe 
um projeto novo que desconhece e designado por 
“o valor mais sénior”, que tem uma dotação de 415 
mil euros, pelo que, perguntou que projeto se trata 
e a razão do gasto de uma verba tão elevada. Que 
na rubrica genérica de “espaço público” aparece a 
construção/requalificação de espaço público, com 
o valor de 335 mil 380 euros e para 2018, 700 mil 
euros, pelo que, gostaria de saber qual é a inter-
venção que está inscrita nesta rubrica genérica. 
Quanto à Gaiurb, disse que aparece uma verba de 
transferências correntes de 3 milhões de euros e 
gostaria que a verba fosse decifrada naquilo que 
são compromissos para pagar em 2016 e qual será 
a verba de transferências correntes para 2017. Que 
na página 19, aparece um novo projeto designado 
por “Interculturarte” de 530 mil euros, pelo que, 
perguntou do que se trata. Relativamente à página 
36, disse que a Inovagaia deixou de ter transferên-
cias da Câmara, mas aparece uma dotação de 100 
euros para que a rubrica não desapareça. Que esta 
situação aconteceu em 2016 e gostava de saber 
como é que a Inovagaia tem conseguido gerir as 
suas despesas de funcionamento e outras, sem o 
suporte financeiro que a Câmara Municipal deixou 
de transferir.
O Sr. Presidente disse que já se colocou no email 
do Sr. Vereador a execução orçamental à data de 
setembro de 2016 e isso teria sido feito se tivesse 
sido solicitado, embora que o Sr. Vereador também 
saberá que uma boa parte da execução orçamental 
ocorre no último trimestre do ano, pelo que, é um 
comparar artificial, porque se está a comparar um 
orçamento anual com uma execução de três trimes-
tres que excluem o último que tem os 7 milhões e 
meio de euros do empréstimo de curto prazo e de 
alguns pagamentos que só se efetuam no final do 
ano. Relativamente à taxa de multas e outras pe-
nalidades, disse haver um aumento e salvo algum 
erro que possa acontecer, todas as verbas inscritas 
já estão contratualizadas e o Sr. Vereador saberá 
que o Ministro das Finanças decidiu há cerca de 

uma semana e meia, transferir para os Municípios 
o valor dos juros que era sonegado ao longo dos 
anos relativamente ao IMI. Disse que o Ministro das 
Finanças referiu que a partir do presente ano inclu-
sive, o Ministério das Finanças transferiria para as 
Câmaras Municipais, com efeitos retroativos a 1 de 
janeiro de 2016, o montante de juros devidos pelos 
atrasos de pagamento de IMI e isso significará para 
a Câmara Municipal 2 milhões e 700 mil euros e 
a Câmara teve em conta esse montante adicional. 
Disse que a Câmara Municipal não contabilizou na 
íntegra, mas existe um valor residual que andará 
na ordem dos 500 mil euros que a Câmara tentará 
cobrar, no âmbito do pagamento das refeições es-
colares de famílias que, não por razões socioeco-
nómicas mas por teimosia, não pagam e algumas 
dívidas nem são deste mandato. Que na próxima 
reunião de Câmara, apresentará uma informação 
em que o Município arrecadará 600 mil euros de 
Taxas Municipais de Direitos de Passagem que a 
EDP nunca pagou e que a Câmara Municipal ganhou 
no Tribunal Arbitral contra a EDP, sendo o primeiro 
Município do País a fazê-lo e só lhe falta confirmar 
oficialmente a decisão do Tribunal. Que a questão 
da EDP já explica este aumento, todo ele contra-
tualizado. Disse que a explicação do IMI responde 
ao Sr. Vereador no que fiz respeito ao aumento na 
arrecadação de receita relativamente ao IMI. Que 
o valor a receber está aumentado pelo facto de se 
estar a contabilizar não apenas o valor do IMI tri-
butável, mas também os juros a partir deste ano 
de 2016, incluindo o ano de 2017. Relativamente à 
questão do trabalho extraordinário, disse haver um 
aumento transitório, porque existe um conjunto de 
serviços com uma pressão enorme, nomeadamen-
te, os serviços financeiros, os bombeiros e polícia 
municipal que, para estarem abertos 24 horas por 
dia, ou se pagam horas extras ou não há pessoal 
para garantir o funcionamento dos serviços. Que tal 
como acontece em rubrica e irá identificar, é impor-
tante que não perca de vista que o aumento destas 
horas extras é compensado por aumento da receita 
das entidades que pagam os serviços, por exemplo, 
a polícia municipal e todo o trabalho extraordinário 
é pago pelas entidades que o requisitam. Disse que 
em 2018 serão abertos concursos nomeadamente 
em áreas em concreto, onde existem setores com 
escassez de funcionários e os poucos que existem, 
fazem trabalho extraordinário.
Relativamente aos STCP, disse que na semana 
passada, o Presidente do Conselho Metropolitano 
numa entrevista dizia que muito provavelmente a 
1 de janeiro seria impossível os Municípios assu-
mirem os STCP. Que o processo está atrasado e o 
veto do Presidente da República aos estatutos dos 
STCP criou uma confusão que vai durar até ao fi-
nal do ano, pelo que, pela mesma ordem de ra-
zões de honestidade processual, não se incorporou 
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os 32 milhões do PEDU, também não faria sentido 
incorporar a STCP quando ainda nem sequer está 
assinado o contrato. Que está apenas assinado um 
memorando não quantificado entre os seis Muni-
cípios e mesmo que, por alguma razão, no dia 1 
de janeiro a Câmara Municipal conseguisse assumir 
os STCP, o valor que Vila Nova de Gaia tem como 
potencial máximo é de cerca de 450 mil euros, por-
tanto, perfeitamente acomodável numa revisão or-
çamental ou numa rubrica genérica. Entende que 
isso não vai acontecer, porque acha que neste mo-
mento não há condições para que a partir de 1 de 
janeiro de 2017, os Municípios assumam os STCP, o 
que não impede que ao mesmo tempo defenda que 
deve acontecer, mas deve acontecer de uma forma 
transparente e como mandam as regras. 
Relativamente à rubrica das “instalações dos ser-
viços municipais”, disse tratar-se de um conjunto 
de melhorias em instalações de serviços municipais 
que inclui as antigas instalações da PSP, da 2ª fase 
de reabilitação dos serviços administrativos ligados 
à Educação e Ação Social, na Avenida da República, 
mas lembrou que este montante de obra está com-
pensado pelo facto de a Câmara Municipal deixar 
de pagar 9 mil euros por mês de rendas, no edifício 
do Torne. Que o investimento que se vai fazer é de 
reabilitação, para melhorar a qualidade dos servi-
ços, mas prescindindo de outros espaços e deixan-
do de pagar rendas. 
Relativamente ao orçamento participativo, disse 
que não pode esconder que o Sr. Vereador Firmino 
Pereira tem alguma razão, mas também não pode 
esconder que num Município que viveu aquilo que 
viveu, o orçamento participativo vai-se fazendo por 
etapas. Que em 2016 teve um orçamento partici-
pativo que custou cerca de 30 mil euros e foi um 
orçamento participativo vocacionado para os esta-
belecimentos de ensino, que teve uma participação 
interessante das escolas. 
No que diz respeito à rubrica “comunicação, rela-
ções públicas institucionais externas” disse tratar-
-se de todos os serviços que a Câmara Municipal 
tem em curso, no âmbito da reestruturação da Câ-
mara Municipal de Gaia, por um lado com o valor 
da tipografia da nova marca, por outro lado as con-
ferências de Gaia que estão contratualizadas com 
o Jornal de Notícias. Relativamente à nova imagem 
da Câmara, o interesse é que a verba de 120 mil 
euros corresponda à execução de um conjunto de 
artefactos que consiga transformar a nova imagem 
numa marca “cidade”, ou seja, na relação da Câ-
mara Municipal com as empresas que venham ado-
tar a nova marca, como a marca “cidade” e, desse 
ponto de vista, valorizar a própria cidade. 
Relativamente ao Gaiaprende+, disse não haver 
valores elevados e o que está no orçamento é uma 
comparação muito simples, ou seja, o tempo em 
que havia um ATL que custava à Câmara Municipal 

250 mil euros/ano que eram protocolados com a 
Fedepagaia, mas que dizia apenas respeito ao ATL 
durante o ano letivo. Que a Gaiaprende+ inclui os 
12 meses, ou seja, 52 semanas por ano e é eviden-
te que tudo isto custa mais dinheiro, mas também 
é evidente que o Sr. Vereador ao analisar a receita, 
verifica que existe uma comparticipação dos pais. 
Que onde não há a comparticipação dos pais é na 
Gaiaprende+i, onde é gratuito. Que estes dois pro-
jetos são um orgulho para Vila Nova de Gaia, que 
há interesse de outros Municípios nos mesmos e, 
por outro lado, enquanto no passado o ATL dizia 
respeito a cerca de 2.000 alunos, neste momen-
to são 5.000 alunos, o que corresponde a 1/3 dos 
alunos JI/Pré-Escolar e é óbvio que aumenta a des-
pesa, mas também aumenta a receita e o projeto é 
absolutamente sustentável. 
No que diz respeito à rubrica dos “Campos de 
aprendizagem e o Interculturarte” disse tratar-se 
de dois projetos assumidos entre a Câmara Muni-
cipal e a Gaiurb, que fazem parte do PEDU. Que o 
valor é elevado, porque é comparticipado a 100% 
e são valores que dizem respeito a ações imate-
riais do próprio PEDU. Que estas são as duas ações 
imateriais que a Câmara Municipal quis contemplar, 
independentemente de ainda não estarem assina-
lado no PEDU como ações que a Câmara Munici-
pal pretende fazer nos bairros, porque são ações 
que independentemente de serem contempladas 
ou não, o orçamento municipal pode acomodá-las. 
Que os “campos de aprendizagem” são um novo 
nome por aquilo que o anterior executivo fez com 
o projeto da Matemática nos bairros. Que os cam-
pos de aprendizagem dizem respeito a uma espécie 
de grandes salas de estudo e de aprendizagem na 
área das artes, do desporto, da cultura, escolas de 
modalidade, etc. Que o Interculturarte é um evento 
cultural internacional, que a Câmara Municipal ten-
tou que seja igualmente abrangente para a criação 
de novos públicos para a cultura. Que está incluído 
no PEDU e se este financiar, fica a zero do ponto de 
vista municipal, se não financiar, a Câmara Muni-
cipal tem dinheiro no orçamento municipal para o 
fazer. 
Relativamente à Fedepagaia, disse que o Vereador 
sabe a resposta, porque os 308 mil euros são a 
dívida herdada do último ano e meio do mandato 
anterior e que não foi pago à Fedepagaia relativa-
mente ao ATL. Que quando tomou posse, tentou 
resolver a questão com a Fedepagaia, mas os Ser-
viços Jurídicos da Câmara Municipal disseram que 
a Câmara Municipal não podia protocolar retroati-
vamente e em ano letivo diferente, um valor tão 
avultado. 
Relativamente à reabilitação da Escola de Tecno-
logia e Saúde, disse que a Câmara Municipal tinha 
a promessa de avançar com a construção de um 
centro de formação e esse compromisso foi assi-
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nado pelo ex-Primeiro Ministro Passos Coelho, mas 
semanas depois a Câmara Municipal foi notificada 
pelo IPP de que a Escola Superior de Tecnologia e 
Saúde sairia do concelho no início do presente ano 
letivo e o raciocínio da Câmara Municipal foi travar 
a fundo na construção do equipamento novo e des-
viar o centro de formação para a Escola Superior 
de Tecnologia e Saúde, sendo necessário fazer uns 
arranjos e transformá-la, com 150 mil euros, num 
espaço que sirva para integrar o centro de forma-
ção. Que o novo centro de formação profissional vai 
ser materializado não com um edifício novo, mas 
com a utilização da Escola Superior de Tecnologia 
e Saúde, porque a Câmara Municipal está a pagar 
48 mil euros/mês ao Banco de Leasing Imobiliário 
pela escola e entende não fazer sentido ter a escola 
ao abandono e sem qualquer utilização e ao mes-
mo tempo estar a construir um novo edifício para o 
centro de formação. Que o objetivo da Câmara Mu-
nicipal é rapidamente adaptar o espaço e conseguir 
o acordo com a Segurança Social e Emprego. Que 
aquilo que a Câmara Municipal vier a receber da 
renda, vai servir para amortizar aquilo que se está 
a pagar à Caixa Geral de Depósitos. 
No que diz respeito ao Programa Mais Sénior, disse 
que o mesmo está relacionado com o apoio a todos 
os idosos, não se limitando apenas aos bairros. 
No que diz respeito ao arranjo dos espaços públi-
cos, disse estar relacionado com a reabilitação de 
espaços públicos de interesse público que já estão 
a ser efetuados e outros que se prolongam para 
2017, nomeadamente, a rotunda Pádua Correia; a 
rotunda de D. Pedro V ou o IC23; a rotunda Heitor 
Carvalheiras; as rotundas do IC23; a VL9; a 1ª e 2ª 
fases do Jardim do Morro e Jardim Soares dos Reis. 
Disse que os 3 milhões de euros da Gaiurb são inte-
gralmente para 2017 e que a Câmara Municipal não 
vai ficar a dever nada à empresa em 2016 e já pa-
gou integralmente o valor do PROHABITA que nem 
sequer estava no orçamento municipal anterior, 
porque foi pago no âmbito do saneamento financei-
ro, ficando a situação regularizada, assim como a 
situação de Vila d’Este e vai-se ter o contrato man-
dato para 2017 paralelo ao contrato programa. 
Relativamente à Inovagaia, disse que a Câmara 
Municipal pretende mantê-la não numa lógica de 
transferências por contrato programa, porque é ile-
gal. Que a Câmara abandonou a hipótese de re-
correr a consultores externos, como se chegou a 
ter no mandato anterior, consultores externos para 
o quadro comunitário, e contratualizou-se com a 
Inovagaia o fornecimento desses serviços. Disse 
que a Inovagaia está a assessorar a Câmara Mu-
nicipal no ponto de vista do quadro comunitário e 
numa série de candidaturas, em articulação com a 
Gaiurb e as Águas de Gaia e a Câmara Municipal, 
por via de prestação de serviços, paga o serviço 
direto e o fim de financiamento da Inovagaia. Que 

no dia que, por exemplo, o quadro comunitário já 
não exija este tipo de consultadoria, não sabe o que 
irá acontecer à Inovagaia, porque teme que a Câ-
mara Municipal fique numa situação desagradável, 
porque não sabe qual a consultadoria que a Inova-
gaia possa dar que justifique a manutenção do seu 
financiamento, porque só com as rendas das em-
presas existentes no espaço onde está localizada a 
Inovagaia, não é viável o seu funcionamento. Que 
neste momento, o modelo a seguir é o seguinte: 
concurso de consultadoria em que cinco empresas 
candidataram-se e a Inovagaia ganhou e a Câmara 
Municipal pagou o contrato de prestação de servi-
ços e não o contrato programa e transferência de 
subsídios. Relativamente à obra de reabilitação da 
auditoria, disse que o valor da obra está contem-
plado em 2016 e nada transita para 2017. Que a 
empreitada do auditório é integralmente paga em 
2016, pelo que, não consta no PAO de 2017. 
O Sr. Vereador Firmino Pereira agradeceu todas as 
explicações dadas pelo Sr. Presidente, mas relativa-
mente ao auditório municipal, disse que a rubrica 
tem de constar no PAO de 2017, porque em outu-
bro de 2016, tecnicamente a rubrica tem de constar 
com o compromisso da empreitada a esta época.
A Srª Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Drª Manuela Garrido, disse que a obra foi 
prevista no PAO de 2016 e a partir do momento 
que foi adjudicada em início de setembro, fez-se 
um acerto de cabimento, porque houve um valor 
previsto inicial superior ao da adjudicação. Disse 
que foi feita a correção ao valor do cabimento e 
fez-se o compromisso pelo valor da adjudicação 
e celebrou-se o contrato na cerimónia pública do 
Auditório Municipal, em outubro. Que como no or-
çamento de 2016, a Câmara Municipal não tinha 
rubrica específica para o Centro de Convenções de 
Gaia, fez-se o cabimento por uma rubrica genérica 
da cultura, em empreitada em serviços municipais. 
Que o cabimento ficou feito integralmente nessa 
rubrica e o compromisso. Disse que a Câmara Mu-
nicipal, neste momento, o que vai ter na rubrica 
do orçamento para 2017, é o valor a transitar em 
termos de compromisso do valor total adjudicado 
e compromissado e esse valor vai estar integral no 
valor a transitar a 1 de outubro de 2016, mas numa 
rubrica genérica da cultura.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que o PAO pode 
ser lido de algumas maneiras e contem 10 pilares 
fundamentais que o sustenta e reafirma aquilo que 
o Sr. Presidente referiu no âmbito de “Educar”. Que 
teve a oportunidade de visitar três escolas e parti-
lha com os presentes o enorme contentamento que 
existe no âmbito da Associação de Pais e de Profes-
sores. Disse que o Gaiaprende+ e o Gaiaprende+i 
são excelentes projetos destinados a valorizar as 
crianças e os pais e todo o corpo docente, pelo que, 
há que deixar esta referência. Que na base do “Cui-
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dar” a nível da saúde, disse haver essa preocupa-
ção, assim como, ao nível do emprego, em que a 
Cerâmica de Valadares é o exponente máximo da 
enorme prestação de cuidados e envolvência que 
o Município e o Sr. Presidente da Câmara tiveram 
e isso não pode passar despercebido a ninguém, 
assim como a economia social, que é um setor fun-
damental e importante. Que são instituições que 
fazem investimento, criam postos de trabalho e fi-
cam instaladas no Município e esses investimentos 
e criação de postos de trabalho ficam e produzem 
efetivamente mais valias no Município de Vila Nova 
de Gaia. Registou também o observatório social 
que é um instrumento de medição, que vai ser de 
enorme utilidade à Câmara Municipal.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Firmino 
Pereira, aprovar o Plano e Orçamento, as Normas 
de Execução Orçamental e o Mapa de Pessoal para 
2017 do Município de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal nos termos da 
alínea a), do nº 1, do artigo 25º do Anexo I da Lei 
nº 75/2013 de 12 de setembro.
Declaração de Voto do Senhor Vereador Firmino Pe-
reira
“Declaração de Voto - Orçamento de Gaia para 2017 
 Este é o último orçamento do atual mandato da 
gestão socialista em Gaia. 
Continua a ter a marca de uma Gaia sem ambição 
perdendo o protagonismo no contexto politico que 
o terceiro Município do País deveria ter. 
Deceção, uma gestão frouxa que não aproveitou 
o grande desenvolvimento de Gaia entre 1098 e 
2013. 
Novos paradigmas da gestão Municipal seriam exi-
gidos, dando dois exemplos: politicas sociais arro-
jadas e inovadoras e aposta no crescimento para 
atração de investimento que potenciaria mais e 
melhor emprego. 
Este orçamento é mais do mesmo “chorando” pela 
pesada herança financeira que por si só paralisou 
o dinamismo de Gaia, na óptica da actual gestão 
socialista e que provocou a manifesta ambição dos 
protagonistas da gestão Municipal. 
As mais significativas obras deste mandato foram 
protagonizadas por obras que estavam paradas por 
dificuldades externas à Camara e aparece o argu-
mento estafado que foi preciso desenvolver estas 
obras com grande esforço financeiro. 
Esquecem, mas é bom lembrar e que seja referido 
que estas obras foram e bem negociadas pela Ca-
mara anterior e todas elas tinham comparticipação 
de fundos comunitários. 
Dos 64 projetos destacados pela atual gestão para 
2017, não passam de uma bandeira eleitoral, por-
que muitos não se materializarão dado não terem 
qualquer correspondência financeira no orçamento.

São 64 propostas de um qualquer programa elei-
toral feito a menos de um ano de eleições autár-
quicas. 
Por aquilo que este executivo não fez entre 2013 e 
2016 sou levado a concluir que não terá capacidade 
nem arrojo de avançar com a esmagadora maioria 
das promessas. 
A nova marca de Gaia, bem colorida, que foi apre-
sentada recentemente, deveria ser substituída por 
um fundo negro que identifica a gestão socialista 
neste mandato. 
A redução do IMI foi pouco significativa e basta ver 
a irrisória redução deste ano de 1% que colocará 
Gaia com uma taxa de IMI mais elevada do País. 
A marca de Gaia criada recentemente pelo execu-
tivo Socialista é “verdadeiramente todo um mundo 
“ de desilusão de três anos e mais um de conti-
nuidade desperdiçados não se identificando nunca 
uma estratégia e verificou-se uma clara perda de 
importância politica na região e no País. 
Gaia “ todo um mundo “ agarrado a uma desculpa 
fanática ligada ao passado do discurso repetente 
da divida que empobreceu e tolheu a ambição e a 
criatividade na gestão do Município. 
Como conclusão, não poderei deixar de votar con-
tra este Orçamento para 2017.
O Vereador do PSD
Firmino Pereira” 
Declaração de Voto do Sr. Vereador, Dr. Elísio Pinto
“DECLARAÇÃO DE VOTO
 Exmo. Senhor Presidente
Desde o primeiro dia do nosso mandato, a primeira 
e última coisa que sempre tive como referencial, é 
a valorização e a defesa dos interesses e os desíg-
nios da nossa Cidade e dos seus habitantes.
Os Municípios vivem dias nada favoráveis para 
grandes promessas. 
Apesar de tudo e com a diversidade de problemas 
que no meu entender foram corrigidos, GAIA tem 
um dos polos urbanos mais desenvolvidos da Re-
gião Norte, sendo uma das alavancas que deve 
contribuir para uma melhoria da qualidade de vida 
dos Gaienses. 
Assim sendo, GAIA deve ser um Município facilita-
dor e indutor na captação de investimentos tendo 
como objetivo a modernização do território, porque 
a chave do nosso sucesso está na competitividade 
das nossas Empresas. 
Este potencial de oportunidades que GAIA – Todo 
Um Mundo tem à sua disposição, o Aeroporto Inter-
nacional Francisco Sá Carneiro, o Porto de Mar de 
Leixões, e a oferta de uma rede ferroviária, metro 
e auto-estradas. São infra-estruturas fundamentais 
para uma aposta a ter em conta de qualquer inves-
tidor, não esquecendo os três centros de investi-
gação de excelência, como também a importância 
que GAIA oferece pela qualidade dos seus recursos 
humanos, sendo factores essenciais para a expan-
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são do nosso modelo de desenvolvimento. 
Na Educação e na Ação Social, ao considerar a va-
lorização da escola pública, o conceito de educação 
“é maior do que os limites do espaço físico da sala 
de aula”. Nesse contexto, saliento a continuidade de 
uma posta no Gai@prende+ e no Gai@prende+I, 
destinado a crianças com necessidades educativas 
especiais e o projecto de Emergência Social, sendo 
uma importante retaguarda à escola e de grande 
Alcance Social. 
Todos devemos ter consciência que as autarquias 
locais são o patamar da administração cuja gover-
nação é mais estável, não só pela proximidade aos 
cidadãos e por isso verdadeiros agentes da promo-
ção, que aproveitando os seus ativos diferenciado-
res, com lideranças conhecedoras do seu território 
e uma visão estratégica os resultados serão certa-
mente de prosperidade. 
Assim sendo, como Gaiense e responsável pelo 
mandato que me foi conferido, estou do lado das 
decisões que considero certas para a melhoria e 
valorização da vida dos Gaienses. 
Tive uma preocupação, analisar o Orçamento para 
2017 e decidir com seriedade política os interesses 
superiores de Vila Nova de Gaia, em detrimento de 
outros interesses.
Chegado a este ponto de aprovação e votação do 
ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO – 2017, este é 
o momento por excelência para avaliar o desenvol-
vimento da nossa Cidade GAIA.
Estou em condições de afirmar que este Orçamen-
to: 
Beneficia os Cidadãos; 
Beneficia as Empresas; 
Beneficia a Coesão Social; 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO: 
Aposta forte na Acão Social, com uma verba de 
1,214.000,00 €, a qual representa um aumento em 
relação a 2016 de 122%.
Na Saúde 270.160,00 €, com um aumento de 
444%, em relação a 2016; 
No Ensino não Superior, 5.748.700,00 €, um au-
mento de 18,38% em relação a 2016; 
Na Cultura 1.679.570,00 €, um aumento de 32,55% 
em relação a 2016; 
No Desporto e Recreio 7.190.290,00 €, um aumen-
to de 23,35% em relação a 2016; 
Nos Transportes Rodoviários 11.917.570,00 €, um 
aumento de 25,89%, em relação a 2016; 
Despesas de Capital, um investimento de 
51.711.900,00 €, representando um aumento de 
15,32%, em relação a 2016; 
Despesas Correntes, com um total de 
108.277.010,00 €, representando um diminuição 
da Despesa em 4,05%, em relação a 2016. 
É um orçamento que prevê cada vez mais investi-
mento e menos despesa corrente, como também 
os Compromissos Plurianuais que em 2017, são de 

21.542.318,58 €, para fazer face às responsabili-
dades financeiras. Entendo afirmar que este orça-
mento “Amigo das Famílias”, ao reduzir a Taxa de 
IMI, da fatura da Água e ainda contempla uma série 
de benefícios fiscais, para Empresas que promovam 
o emprego. 
O Orçamento para 2017 que a Câmara apresenta é 
de afirmação na Marca GAIA – Todo Um Mundo, de 
coragem e de investimento, com sustentabilidade 
financeira. 
Assim Sendo, este Orçamento assenta num modelo 
de gestão Inteligente e Sustentável. 
Hoje mais do que nunca, não é possível continuar a 
alimentar comportamentos que ajudam a descredi-
bilizar os políticos e a política, contribuindo até para 
que o mérito de outros se possa desvanecer. 
Todos temos a responsabilidade de conquistar a 
credibilidade de fazer política.
Ser militante desta ou daquela força política, não 
obriga a aceitar tudo e, tendo em consideração um 
documento que é defensor de valores humanos e 
de uma coesão social, oferecendo melhor qualidade 
de vida às populações. Este é o caminho que pre-
tendo seguir: 
Um caminho de preocupação com as Pessoas, um 
caminho de Solidariedade para com os mais vulne-
ráveis, um Caminho de Investimento Inteligente e 
Sustentável. 
Assim sendo e com toda a honestidade, pelo que 
acima afirmo, voto favoravelmente o Orçamento e 
Opções do Plano para 2017.
O Vereador 
Elísio Pinto” 
Declaração de Voto da Sra. Vereadora Engª Mercês 
Ferreira
“DECLARAÇÃO DE VOTO 
Reunião de câmara de 31 de outubro de 2016 
Este será o último Plano e Orçamento que votarei 
neste mandato e por essa razão considero o mo-
mento oportuno para fundamentar a minha posição 
na votação deste instrumento tão relevante da ges-
tão de um Município.
Os Municípios portugueses foram nos últimos anos 
agredidos por um conjunto de medidas que limitou 
o exercício das suas atribuições. Falo da redução de 
transferências do Estado, da lei dos compromissos, 
da legislação que limitou o recrutamento e renova-
ção dos ativos humanos que garantam uma eficaz 
resposta aos novos desafios que se colocam ao po-
der local. A história julgará as consequências deste 
ataque ao poder local, que em minha opinião é o 
que mais contribui para a solução dos problemas 
das populações e para a melhoria da sua qualidade 
de vida. 
O meu percurso de vida, quer em funções técnicas, 
quer em funções como eleita local, foi sempre mo-
tivado por ideais cívicos e de atuação que visam o 
“bem comum”, alocando sempre um espirito de ele-
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vada responsabilidade sem seguidismos sectários, 
cegos e ineficientes na gestão da “coisa pública”. 
Participei com muito orgulho, nos últimos 27 anos, 
no desenvolvimento e construção do que hoje é 
Vila Nova de Gaia, tal como a maioria dos colegas 
deste executivo, pelo que não podemos renegar a 
nossa participação nos diversos momentos desse 
caminho. Sendo que para mim o juízo dos gaienses 
sobre esse trabalho é de facto o que importa. 
Foi com estes pressupostos que aceitei há 3 anos 
o convite que me foi dirigido pelo Sr. Presidente, 
suportado no conhecimento que tinha deste meu 
trabalho, ignorando opções partidárias de cada um, 
apenas considerando a vontade de dar seguimen-
to ao trabalho positivo desenvolvido nas áreas que 
abracei e cujos impactos diretos nos gaienses são 
muito relevantes. Tenho cumprido com a lealdade 
institucional e pessoal este compromisso, atuando 
sempre com o bom senso que sempre me caracte-
rizou. 
A minha solidariedade com as opções e as estraté-
gias definidas pelo Sr. Presidente, corroboradas em 
mais de 98% das votações por unanimidade por 
este executivo municipal, revelam a forma como 
estou nestas funções, pese embora, em alguns mo-
mentos ter demonstrado a minha discordância com 
algumas propostas, que fundamentei. 
Orgulho-me do passado, reconhecendo também al-
guns momentos de gestão menos corretos, pois o 
desenvolvimento de hoje não são o fruto de um 
“clique” de 2 ou 3 anos, é sim o potenciar dos re-
cursos criados e desenvolvidos ao longo dos últi-
mos 20 anos. Temos de ser coerentes com a nossa 
participação em todos os momentos, valorizar o 
que de positivo houve e seguir o caminho do futuro 
dando o nosso melhor. 
Por todas estas razões votarei mais um ano a favor 
deste Orçamento para 2017, deixando apenas al-
guns apontamentos de reflexão: 
- Estando num programa de saneamento financei-
ro, que exige o cumprimento das seguintes premis-
sas: contenção da despesa corrente; redução de 
níveis de endividamento; maximização de receitas. 
Penso que este documento devia ser acompanhado 
da evolução da execução desse programa e expli-
citação das medidas adotadas com sua monitori-
zação. Devemos ainda reavaliar a componente de 
maximização de receitas; 
- A área ambiental e assuntos conexos não estão 
explícitos com a prioridade que os desafios de hoje 
exigem, no entanto, está nas nossas mãos a cria-
tividade para que em todas as áreas de atuação 
municipal incluamos boas práticas ambientais na 
medida em que considero as mesmas de importân-
cia transversal; 
- Mais transparência no seio do executivo e dentro 
da organização, pois só equipas motivadas e saben-
do para onde vão se pode obter melhores resulta-

dos. Este orçamento deveria ter sido mais discutido 
com os respetivos sectores. Grande esvaziamento 
da capacidade de intervenção da vereação; 
- Falha ainda neste documento, a explicitação por 
um lado dos resultados da aplicação do Orçamento 
Participativo OP, durante o exercício que termina 
e como vai ser desenvolvido em 2017. Considero 
este assunto de grande relevância, pois estamos 
perante um instrumento que, quando bem plane-
ado e bem executado será o futuro paradigma da 
boa governação pública, com excelentes ganhos 
quer para governantes e quer para governados. 
Um bom OP e bem conduzido, pode transformar-
-se numa excelente Escola de Cidadania reforçando 
assim o capital social de uma comunidade. Os re-
presentantes políticos eleitos devem ser cada vez 
mais aqueles, que sabem conduzir os processos de 
implementação das decisões tomadas pelos cida-
dãos em parceria com os governantes. 
Um dos princípios da responsabilização politica na 
gestão municipal, compreende a gestão eficiente 
das receitas, o que pode ser avaliado pela capaci-
dade de gerar receitas próprias e sua importância 
nos orçamentos. Este indicador, em Vila Nova de 
Gaia, tem sido um indicador, desde a última déca-
da positivo e revela a capacidade do município de 
se recuperar financeiramente, e acrescida de uma 
gestão controlada levará a uma gradual sustentabi-
lidade financeira. 
Não entendendo como se pode votar contra um or-
çamento que espelha a gestão municipal global do 
Município e durante a sua execução anual, as me-
didas que a integram são votadas favoravelmen-
te por unanimidade em cerca de 98% dos pontos 
submetidos a votação, continuo a minha atuação 
nesta linha de rumo responsável. A coerência deve 
sobrepor-se à demagogia. Por essa razão votarei 
favoravelmente, sem prejuízo de continuar atenta 
à gestão que se desenvolverá e que deve ser con-
trolada e priorizada em prol dos gaienses.
Vereadora do PSD
Mercês Ferreira” 
ACORDO DE COLABORAÇÃO DA XI EDIÇÃO DA MA-
NIFESTA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA, A ANIMAR – ASSOCIAÇÃO POR-
TUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E A 
COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL POVO 
PORTUENSE, C.R.L.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 26.10.2016 
que aprovou o acordo de colaboração da XI edição 
da Manifesta celebrado entre o Município de Vila 
Nova de Gaia a ANIMAR – Associação Portuguesa 
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para o Desenvolvimento Local e a Cooperativa de 
Solidariedade Social Povo Portuense, C.R.L. no âm-
bito da MANIFesta– Assembleia, Feira e Festa do 
Desenvolvimento Local e da Economia Social e So-
lidária, que decorrerá em Vila Nova de Gaia, entre 
os dias 09 a 13 de novembro de 2016.
RECOMENDAÇÕES FORMULADAS NO RELATÓRIO 
DE AUDITORIA Nº 13/2015 – AUDITORIA ORIEN-
TADA AO ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 77/DAJ 
EDOC/2016/52821
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.10.2016”
O Sr. Presidente disse que há cerca de 10 anos ou 
mais, a Câmara Municipal tem orçamentado no lado 
da receita, um valor muito considerável de indem-
nizações de entidades como os CTT, a RTP, a Me-
tro do Porto, Refer, Infraestruturas de Portugal, por 
protocolos escritos e que, de acordo com a auditoria 
do Tribunal de Contas, a Câmara deveria clarificar. 
Que solicitou um parecer ao Departamento Jurídico 
interno, o qual tem acompanhado estes processos 
que valem cerca de 12 milhões de euros, sobre o 
que fazer com os resultados da referida auditoria, 
sendo certo que seria impensável abdicar da recei-
ta, assim só porque o Tribunal de Contas assim o 
diz. Que respeita o Tribunal de Contas e fará o que 
o mesmo referir num certo sentido, mas o Tribunal 
de Contas não é dono da razão sem pelo menos a 
Câmara Municipal exercer o regime contraditório. 
Que a opinião do Departamento Jurídico está expla-
nada no documento hoje apresentado em reunião 
de Câmara. Entende que a única coisa que a Câ-
mara Municipal tem de fazer para poder respeitar o 
Tribunal de Contas, é decidir uma de duas coisas, 
ou aceita cegamente a determinação do Tribunal 
de Contas de retirar a receita e abdica de muitos 
milhões de euros a que a Câmara Municipal alega-
damente pode ter direito ou, em alternativa, reco-
nhece que não quer ficar vinculada a uma decisão 
de retirar uma receita importante ao Município, só 
porque o Tribunal de Contas genericamente disse 
que era de retirar. Entende que a melhor solução é 
entregar aos Tribunais a decisão sobre esta ques-
tão. Que se os Tribunais decidirem que o Município 
tem que abdicar desta receita, a Câmara Municipal 
no próximo orçamento não a incluirá, mas enquan-
to a Câmara Municipal tiver documentos válidos em 
que alguns já deram origem a pagamentos, não se 
sente à vontade para abdicar desta receita, sem 
uma decisão judicial. Primeiro, porque ela está a 
ser incorporada no orçamento no lado da receita há 
mais de 10 anos; segundo, porque tem documen-
tos de suporte; terceiro, porque embora respeite o 
Tribunal de Contas, entende que este tem de perce-
ber que não tem o poder de limpar com uma borra-

cha, 10 milhões de euros da conta da Câmara, por-
que de hoje para amanhã outro Tribunal de Contas 
qualquer ou outro Tribunal qualquer, pode vir dizer 
“aqueles tipos levianamente abdicaram de receita 
sem ter lutado por ela”. Que se a Câmara Munici-
pal admitir recorrer a Tribunal, vai ter de pagar os 
advogados, as custas judiciais e o custo da ação, 
se perder. Contudo, mas pagando o custo da ação, 
a Câmara Municipal fica aliviada de não ter sido 
ela responsável por abdicar de 10 milhões de euros 
da sua conta. Disse que parte deste dinheiro diz 
respeito à VL9 e curiosamente as antigas Estradas 
de Portugal comprometeram-se pagar 7,5 milhões 
de euros para as expropriações dos terrenos, des-
tinado à construção da via, pelo que, não foi o Mu-
nicípio que expropriou, apenas negociou. Entende 
que não tem direito em despachar favoravelmente 
esta informação e que a Câmara Municipal não tem 
direito de decidir limpar este dinheiro do orçamen-
to, relativamente a três processos tão importantes, 
pelo que, a proposta que apresenta é que os Srs. 
Vereadores decidam, não em sentido contrário ao 
Tribunal de Contas, mas no sentido de pedir aos 
Tribunais que clarifiquem a posição da Câmara Mu-
nicipal, para posteriormente responder ao Tribunal 
de Contas a decisão da Câmara Municipal. 
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse conhecer os 
protocolos e contratos em causa, os quais foram 
assinados de boa-fé entre a Câmara Municipal e 
as entidades que os subscreveram e entende que, 
dado que estas entidades não cumprem com as 
suas obrigações financeiras e há casos em que 
parte dos protocolos estão cumpridos, a Câmara 
Municipal deve levar até às últimas consequências 
e litigar para ser ressarcida daquilo que foram os 
compromissos dessas entidades, para com o Muni-
cípio de Gaia.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, exigir 
juridicamente os créditos sobre as entidades refe-
ridas na informação nº. 77, do Departamento de 
Assuntos Jurídicos, de acordo com o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara, exarado na referida 
informação, a saber: “… Entendo que, apesar das 
eventuais dificuldades jurídicas, a Câmara deve de-
cidir pela via judicial para clarificar estas receitas, 
não me competindo assumir essa decisão de forma 
unilateral depois de tantos anos de contabilização”.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas e 10 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
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Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N° 107/DAAA/2016
Considerando
A subdelegação de competências que me foi conce-
dida pela Senhora Diretora de Departamento, Dr.ª 
Hermenegilda Cunha e Silva, através do despacho 
n.º 48/DMAF/2016, de 16 de maio;
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, me foi 
concedida expressamente a faculdade de subdele-
gação.
1. Subdelego, de acordo com aprovação superior 
na Técnica Superior Dr.ª Hélia Fernandes Duarte 
Rodrigues as seguintes competências: 
1.1. Autorizar a passagem de fotocópias autenti-
cadas relativas a processos ou documentos cons-
tantes de processos arquivados e que careçam de 
despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei.
1.2. Autenticar e certificar os documentos referidos 
em 1.1.
2. Na Técnica Superior Vânia Alexandra Fragoso de 
Sousa e nas Assistentes Técnicas Anabela Almei-
da Moita, Elizabete Marisa Amorim Silva Almeida 
e Paula Maria dos Santos Fonseca, no âmbito das 
funções a exercer no Posto de Atendimento Avan-
çado do Município, na Loja do Cidadão do Arrábida 
Shopping, as competências definidas em 1.1. e 1.2.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelos 
referidos trabalhadores nas matérias agora subde-
legadas.
Mais se ratifica os atos praticados pela Técnica Su-
perior Dr.ª Alda Maria Pereira Padrão Temudo até à 
data de publicação do presente despacho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 outu-
bro de 2016.
O Chefe de Divisão, José António Moreira de Melo

DESPACHO N° 108/2016
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 42.° 
do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro, que aprova o Código do Procedimento Ad-
ministrativo e no n.º 1 do artigo 19.° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo Marta Sofia 
Senra Ferreira de Castro, técnica superior desta Câ-
mara Municipal, para exercer funções em suplên-
cia, na minhas ausências, faltas ou impedimentos.
Vila Nova de Gaia, 21 de outubro de 2016
A Chefe de Divisão de Gestão Ambiental, Fátima 
Silva.

DESPACHO N° 109/2016
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que o Presidente da Câmara Municipal pode dele-

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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gar a sua competência nos dirigentes máximos das 
respetivas unidades orgânicas no que respeita a di-
versas matérias previstas na lei, designadamente, 
no âmbito da gestão e direção de recursos huma-
nos:
Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n° 4/2015, de 07 de janeiro e no uso da competên-
cia que me é conferida pelo artigo 38° do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdelego, 
com poderes de subdelegação, na responsável do 
Gabinete de Auditoria e Qualidade, Dr.ª Maria da 
Luz Pinho Oliveira Alves, as seguintes competên-
cias:
1. Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente, relativos ao Gabinete de Audito-
ria e Qualidade, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida, com destino a quaisquer 
entidades e organismos públicos ou particulares.
2. Praticar atos de gestão ordinária no que respeita 
ao pessoal do Gabinete de Auditoria e Qualidade, 
designadamente:
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço;
b. Justificar faltas, bem como as folhas de assidui-
dade.
3. Monitorizar e coordenar todas as reclamações 
apresentadas nos livros de reclamações, via email 
ou plataformas digitais existentes para o efeito no 
Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 27 de Ou-
tubro de 2016.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 23/2016
Por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na divisão de fiscalização e contraordenações, 
considerando a carência de técnicos especializados 
na área de direito, na sequência da proposta apre-
sentada ao Senhor Presidente da Câmara, e conse-
quente determinação, proceder à mobilidade inter-
na da trabalhadora Isabel Anjos Moura Martins 
Cunha Santos, técnica superior, com o nº ordem 
1651, para a referida divisão, a partir do dia 3 de 
outubro de 2016, deixando o Gabinete da Presidên-
cia – Julgados de Paz.
Município de Vila Nova de Gaia, 30 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 24/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na divisão de manutenção e equipamentos, con-
siderando a carência de assistentes operacionais 
para assegurar o funcionamento eficaz e eficiente 
da divisão, determino que o trabalhador António 
Joaquim Coutinho Alves, com o nº de ordem 
860, assistente operacional, passe a exercer fun-
ções na referida divisão, a partir do dia 3 de outu-
bro de 2016, deixando a divisão de espaços verdes 
e salubridade.
Município de Vila Nova de Gaia, 27 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 25/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Equipa Multidisciplinar do Protocolo, Comunica-
ção e Imagem, considerando a carência de técnicos 
superiores, na sequência da proposta apresenta-
da ao Senhor Presidente da Câmara e consequen-
te despacho autorizador, procede-se à mobilidade 
interna da trabalhadora Maria Teresa Timóteo 
Pires, técnica superior, com o nº de ordem 1540, 
para a referida equipa, a partir do dia 6 de outubro 
de 2016, deixando a divisão de cultura e juventude.
Município de Vila Nova de Gaia, 6 de outubro 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 26/2016
Considerando,
O esforço desenvolvido pelos trabalhadores munici-
pais no desempenho das suas funções e prossecu-
ção dos objetivos profissionais;
O facto de o período de Natal e Ano Novo serem da-
tas comemorativas com significado e tradição para 
as famílias:
Que muitos trabalhadores se deslocam para fora 
dos seus locais de residência;
No âmbito das competências atribuídas pela alínea 
a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, determino as seguintes TOLERÂNCIAS 
DE PONTO,
Dia 31 de outubro a todos os trabalhadores do 
Município, com exceção dos que se encontram in-
tegrados em serviços que, por razões de interesse 
público, devam manter-se em funcionamento na-
quele dia, desde que previamente designados em 
escala.
Não obstante, relativamente a estes últimos. os di-
rigentes máximos dos serviços devem promover a 
equivalente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar. de acordo 
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com a conveniência do serviço.
Dias 2 e 9 de dezembro a todos os trabalhado-
res do Município, os quais devem, contudo, optar 
por um dos identificados dias, para que os serviços 
fiquem assegurados por, pelo menos metade dos 
seus trabalhadores. Verificando-se a impossibilida-
de do funcionamento a 50% das unidades orgâ-
nicas bombeiros e proteção civil, polícia municipal 
ambiente e parques urbanos e educação (pessoal 
não docente) os respetivos trabalhadores deverão 
ser dispensados noutra data. a fixar de acordo com 
a conveniência de serviço.
Dias 23 de dezembro e 2 de janeiro a todos 
os trabalhadores do Município. com exceções que 
assegurem o funcionamento do serviços, nomea-
damente:
a) Do pessoal não docente que gozará a dispensa 
em diferentes dias, conforme datas que a seguir se 
indicam.
b) Dos trabalhadores que se encontram integrados 
em serviços que, por razões de interesse público 
devam manter-se em funcionamento naqueles dias 
desde que previamente designados em escala.
Relativamente a estes últimos, os dirigentes má-
ximos dos serviços devem promover a equivalente 
dispensa do dever de assiduidade dos respetivos 
trabalhadores em dias a fixar de acordo com a con-
veniência do serviço.
Dia 26 de dezembro aos trabalhadores que de-
sempenham a sua atividade na área da educação 
(pessoal não docente) considerando a interrupção 
do Programa Gaia@prende+.
Dia 30 de dezembro aos trabalhadores que de-
sempenham a sua atividade na área da educação 
(pessoal não docente), devendo, contudo. os esta-
belecimentos de ensino ficarem assegurados por, 
pelo menos, metade dos seus trabalhadores. Os di-
rigentes máximos dos serviços devem promover a 
equivalente dispensa do dever de assiduidade dos 
trabalhadores que permaneçam ao serviço nesse 
dia em data a fixar de acordo com a conveniência 
do serviço.
Divulgue-se junto do Conselho de Administração 
das Empresas Municipais Município de Vila Nova de 
Gaia, 27 de outubro de 2016
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

D.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/593
ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABI-
LITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA 
NOVA DE GAIA E RESPETIVO PROJETO DE OPERA-
ÇÃO SISTEMÁTICA DE REABILITAÇÃO URBANA 
Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, torna público que a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em reunião 
pública de 19 de setembro de 2016, deliberou sub-
meter a discussão pública a Alteração da Delimita-
ção da Área de Reabilitação Urbana do Centro His-
tórico de Vila Nova de Gaia e respetivo projeto de 
Operação Sistemática de Reabilitação Urbana, de 
acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 13.º e no 
n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, com as alterações do Decreto-
-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a qual será 
promovida nos termos do disposto no artigo 89.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio.
O período de discussão pública terá início no 5º dia 
posterior à publicação do presente Aviso no Diá-
rio da República, com a duração de vinte dias, nos 
termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT. 
Durante este período, os interessados poderão 
apresentar as suas observações ou sugestões por 
escrito através de formulário existente no Serviço 
de Atendimento ao Munícipe desta Câmara Munici-
pal ou através da página eletrónica do Município em 
http://www.cm–gaia.pt ou em http://www.gaiurb.
pt.
Mais se informa que o documento da proposta de 
Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia e 
respetivo projeto de Operação Sistemática de Re-
abilitação Urbana se encontra disponível para con-
sulta, nos dias úteis das 9.00 horas às 16.30 horas, 
na Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e na Unida-
de de Atendimento Público da Gaiurb - Urbanismo 
e Habitação, EM, sitos no Largo de Aljubarrota, n.º 
13 – 4400-012 Vila Nova de Gaia, ou na Loja da Re-
abilitação sita na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
n.º 136 – 4400-135 Vila Nova de Gaia, bem como 
nos sites oficiais http://www.cm–gaia.pt e http://
www.gaiurb.pt.
Vila Nova de Gaia 26 de setembro de 2016, o Pre-
sidente da Câmara Municipal, Eduardo Vítor Rodri-
gues
Data de Publicitação: 11/10/2016

AVS-CMVNG/2016/610
AVISO

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 

D. AVISOS E EDITAIS
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no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia por despacho n.º 14/PCM/2014, torna público 
que por deliberação da Dig.ma Câmara Municipal, 
de 01 de Agosto de 2016, foi determinado o proce-
dimento de hasta pública para a atribuição tempo-
rária de cinco lugares para a instalação de unidades 
móveis ou amovíveis para a prestação de serviços 
de restauração ou bebidas de carácter não seden-
tário – roulottes, nos termos e condições abaixo 
indicadas:
Objeto: Atribuição temporária de lugares para a 
instalação de unidades móveis ou amovíveis para a 
prestação de serviços de restauração ou bebidas de 
carácter não sedentário – roulottes, pelo prazo de 
4 (quatro) anos.
Entrega das Propostas: As propostas deverão ser 
entregues até às 17h00m do dia 22 de Novembro.
Local, data e hora: A licitação terá lugar no dia 24 
de Novembro, pelas 10h30m, no Auditório da As-
sembleia Municipal de Gaia, sito na Rua General 
Torres, nº 1141, 4400-163, neste concelho.
Valor base de licitação: € 18,20/m2/mês.
Critério de adjudicação: O critério de adjudicação é 
o valor da licitação mais elevada.
Consulta do programa da hasta pública: A presente 
informação não dispensa a leitura do programa da 
hasta pública que poderá ser consultado no sítio in-
ternet do Município de Vila Nova de Gaia em www.
cm-gaia.pt ou nas instalações da Divisão Municipal 
de Apoio às Empresas e ao Emprego, sitas na Rua 
Avenida da República, n.º 757, 4430 – 201, Vila 
Nova de Gaia.
Para constar se publica o presente Aviso que vai ser 
publicitado no sítio internet do Município, no Balcão 
do Empreendedor e nestes Paços do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 17 de 
Outubro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2016

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/587
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA POR-
FIA, GRIJÓ 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 19 de se-
tembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
 - Implementação de sinalização vertical de cedên-
cia de passagem (B2) na Rua da Porfia ângulo com 
a Rua Senhor do Padrão, Freguesia de Grijó. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal

Vila Nova de Gaia, 30 de Setembro de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/10/2016

EDT-CMVNG/2016/588
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LARGO SAN-
TA ISABEL, CANELAS
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 05 de se-
tembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Largo de Santa Isabel, no entroncamento com a 
rua de Delfim de Lima – Implementação de sinal 
de trânsito STOP (B2) – Paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 27 de setembro de 2016,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/10/2016

EDT-CMVNG/2016/589
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho nº.87/VMM/2016, 
de 27 de Julho, do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
com competência subdelegada pelos despachos 
n.ºs 14/PCM/2014, de 10 de março e 47/PCM/2016, 
de 17 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, com competência 
conferida por esta última, na reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013. 
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da afixação 
do presente Edital, de que, no âmbito do Proces-
so Administrativo nº 1126/VT/2015, foi por despa-
cho daquele senhor vereador, de 2 de setembro de 
2016, proferida a seguinte decisão final: 
“Em 22.12.2015 foi realizada, a título oficioso, uma 
vistoria administrativa à edificação sita na Rua da 
Rasa, n.º 297, união das freguesias de Mafamu-
de e Vilar do Paraíso, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do Regi-
me Jurídico de Urbanização e de Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente. 
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra referi-
do, em matéria espacial, está em causa um imóvel 
de construção antiga, térreo, devoluto, implantado 
à face da via pública, destinado que foi a uma ha-
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bitação unifamiliar. 
Possui logradouro junto, adjacente à sua fachada 
posterior e construções anexas implantadas no 
mesmo. 
Em matéria de conservação das respetivas estru-
turas, e no que deve relevar para a apreciação 
da matéria em causa, importa salientar que após 
análise das patologias assinaladas pelos peritos no 
auto atrás referido, se conclui que as mesmas pro-
vocam relevantíssima insalubridade e insegurança 
no local, com situações de ameaça de ruína e de 
perigo para a salubridade e segurança públicas. 
A situação fáctica observada, enquadra-se deste 
modo, na previsão legal do n.º 3 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a possibilidade de ordenar a de-
molição total ou parcial das construções que amea-
cem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública 
e para a segurança das pessoas e bens. 
Nesse sentido, foi em 26.02.2016, através de edi-
tal, efetuada audiência prévia ao (s) proprietários 
(s), relativamente à intenção deste Município lhe 
(s) ordenar, a realização das abaixo mencionadas, 
nos termos lá descritos e com os fundamentos lá 
especificados. Não foi no entanto, deduzida qual-
quer resposta relativamente a essa proposta de 
decisão. 
Em face ao exposto, com vista à correção das de-
ficiências assinaladas, deverá ser ordenada à titu-
laridade do imóvel em apreço, nos temos daquele 
enquadramento legal e com fundamento no auto 
de vistoria, na proposta de audiência aos interessa-
dos e com base na presente informação, no prazo 
máximo de 60 dias úteis, a execução dos seguintes 
trabalhos: 
1. Demolição total do edifício, bem como, todas as 
construções/barracos implantados no logradouro 
posterior, incluindo transporte e remoção dos es-
combros para local apropriado. 
2. Limpeza geral do logradouro posterior, incluindo 
corte e remoção de toda a vegetação, bem como, 
todos os lixos acumulados e depositados para local 
apropriado. 
3. Garantir a vedação do terreno, eventualmente 
com malha de rede à altura de 2.20M.”
Adverte-se, de que, caso não cumpra voluntaria-
mente com o ordenado, no prazo indicado, ficará 
sujeita à instauração de processo de contraorde-
nacional pelo ilícito previsto e punido pelo n.º 1, 
alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação sub-
sequente, punível com coima a graduar entre € 
500,00 e €10.000, incorrendo ainda na pratica do 
crime de desobediência, nos termos do art.º 348.º, 

n.º 1, alínea b) do Código Penal, para além das 
obras poderem ser executadas coercivamente pelo 
Município, com custos a seu cargo, nos termos dos 
artigos n. os 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele 
diploma legal. 
Em anexo: Auto de Vistoria. 
Vila Nova de Gaia, 19 de setembro de 2016
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Moreira, Dr.)

AUTO DE VISTORIA
Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano 
de dois mil e quinze, compareceram Gaspar Alberto 
de Sousa Ferreira, Assistente Técnico, Firmino Au-
gusto Trigo Barbosa, Arquiteto e Fátima Alexandra 
Macedo de Vasconcelos Correia de Almeida, Arqui-
teta, na qualidade de técnicos designados pela Câ-
mara Municipal para proceder à respetiva vistoria 
do prédio de habitação e anexos, abaixo identifica-
do, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
a redação conferida pela legislação subsequente.
Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro pos-
terior do edifício confinante a Sul, com entrada pelo 
n.9 303, da Rua da Rasa. 
Contudo, foi possível a observação parcial, embora 
muito reduzida, do estado de conservação do inte-
rior do edifício através da abertura do postigo in-
corporado na porta da fachada frontal.
- Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA.
Processo: 1126/VT/2015
Localização.
Arruamento principal: Rua da Rasa.
Nº polícia: 297.
Freguesia: União das Freguesias de Mafamude/Vi-
lar do Paraíso.
Descrição predial n.º:
Artigo matricial n.º: 2440 - U.
2- DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO/UNIDADE E 
ANEXOS, OBJETO DE VISTORIA.
Descrição:
- Trata-se de um edifício urbano em estado de ruí-
na, implantado à face do arruamento, sendo cons-
tituído pelas fachadas frontal (Poente) e posterior 
(Nascente), disposto em banda contínua e com col-
matação de empenas laterais com os edifícios ad-
jacentes.
- Possui logradouro posterior, no qual encontram-se 
implantadas várias construções anexas e inacaba-
das de r/chão e r/chão e andar, incluindo barra-
cos, em avançado estado de degradação geral e 
de ruína, verificando-se ainda a acumulação de lixo 
depositado e espalhado, bem como, o crescimento 
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excessivo de vegetação espontânea e silvado che-
gando a cobrir alguns barracos e anexos aí exis-
tentes.
- O edifício é estruturalmente constituído por pa-
redes exteriores em alvenaria, revestidas exterior-
mente com reboco e material cerâmico, possuindo 
molduras dos vãos da porta e da janela (soleiras, 
parapeitos, ombreiras e padeiras) em granito. A 
caixilharia da fachada frontal é constituída apenas 
por uma porta em ferro e uma janela, cuja caixi-
lharia é em madeira, destituída de vidros e com 
portadas interiores.
- A cobertura é constituída por travejamento de 
madeira, revestida a telha do tipo "Marselha", in-
cluindo beirados, sendo destituída de caleiras e tu-
bos de queda.
- As paredes interiores e tetos são em fasquio.
- Parte do pavimento interior do edifício encontra-
-se com sujidade e acumulação de lixo diverso 
(vidros partidos, madeiras apodrecidas, plásticos, 
etc), cuja observação e registos fotográficos foram 
possíveis face à abertura do postigo incorporado na 
porta da fachada frontal.
- Os anexos existentes e implantados no logradou-
ro posterior, são constituídos na generalidade por 
paredes exteriores em alvenaria rebocadas exte-
riormente ou paredes exteriores em tijolo à vista 
parcialmente revestidas a chapa de ferro ondula-
das, sendo as coberturas constituídas em estrutura 
de madeira revestidas a telha do tipo "Marselha" ou 
chapas onduladas de fibrocimento.
N.º de pisos: um (r/chão).
N.º total de unidades: uma.
Uso da unidade objeto da vistoria: habitação (de-
voluta e em estado de ruína),
Descrição da unidade objeto da vistoria:
-- Face ao encerramento do edifício, não foi possí-
vel o acesso ao seu interior impossibilitando deste 
modo a sua descrição interior.
3 - DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, SALUBRIDADE E ESTÉTICA 
DO PRÉDIO E ANEXOS OBJETO DA VISTORIA.
3.1. - EXTERIOR.
a) Fachada frontal.
- Degradação geral do revestimento exterior da pa-
rede, em consequência da ausência parcial do re-
vestimento cerâmico, incluindo deterioração e suji-
dade do reboco e cantarias.
(fotogramas n.º 01 a 07)
b) Fachada posterior.
- Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro (pos-
terior) do edifício confinante a Sul, com entrada 
pelo n.º 303, da Rua da Rasa.
c) Fachada lateral esquerda: não existe.
d) Fachada lateral direita: não existe.
e) Cobertura.

- Degradação geral cobertura em estrutura de ar-
mação de madeira sob a ameaça de ruína, com ten-
dência de desmoronamento para o interior da edi-
fício, apresentando acentuadas deformações das 
superfícies das suas águas e das cumeeiras.
- Possui telhas desalinhadas, partidas e deteriora-
das por envelhecimento, incluindo aberturas cau-
sadas pela excessiva: deformação da cobertura e 
crescimento de vegetação espontânea; sobretudo 
nas caleiras laterais confinantes com os edifícios 
adjacentes.
- Ausência de caleiras e tubos de queda na fachada 
frontal, resultantes da ausência de manutenção e 
obras reparação do edifício.
(fotogramas n.º 01,05 a 11)
f) Logradouro (posterior).
-- Existência de várias construções anexas de r/
chão e r/chão e andar, incluindo barracos em acen-
tuado estado de degradação geral, inacabados 
e em estado de ruína (destituídos de cobertura). 
Estruturalmente são constituídos na generalidade 
por paredes exteriores constituídas em alvenaria 
e rebocadas exteriormente e por paredes exterio-
res em alvenaria de tijolo parcialmente revestidas 
a chapas de ferro onduladas, cujas coberturas são 
constituídas em estrutura de madeira e revestidas 
a telha do tipo "Marselha" ou parcialmente revesti-
das a chapas onduladas de fibrocimento.
- Verifica-se ainda acumulação de lixo depositado e 
espalhado sobre a sua superfície do terreno, bem 
cotno, o crescimento excessivo de vegetação es-
pontânea e de silvado, chegando mesmo a cobrir 
alguns anexos ou barracos.
(fotogramas n.º 14 a 24)
3.2. - PARTES COMUNS DO EDIFÍCIO (INTERIOR).
-- Não existem.
3.3.- UNIDADE/EDIFÍCIO.
- Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro pos-
terior do edifício confinante a Sul, sendo contudo 
possível a observação parcial e reduzida através 
da abertura do postigo incorporado na porta da fa-
chada frontal, verificando-se o avançado estado de 
deterioração geral e de ruína da cobertura e tectos 
em armação de madeira, degradação e sujidade 
das paredes em alvenaria e fasquio, deterioração 
do pavimento com acumulação de lixo acumulado, 
apodrecimento das portas e rodapés em madeira e 
deterioração da rede de elétrica de abastecimento.
(fotogramas n.º 25 a 28)
3.4.- IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO.
3.4.1. - Estado de conservação: Não aplicável.
-- Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro pos-
terior do edifício confinante a Sul, com entrada pelo 
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n.º 303, da Rua da Rasa.
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS.
Demolição total do edifício, bem como, todas as 
construções anexas/barracos implantados no lo-
gradouro (posterior), incluindo o transporte e re-
moção dos escombros para local apropriado.
Limpeza geral do logradouro posterior, incluindo o 
corte e remoção de toda a vegetação, bem como, 
todos os lixos acumulados e depositados, para local 
apropriado.
- Garantir a vedação frontal do terreno, eventual-
mente com malha de rede à altura de 2,20 metros.
5 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS.
Prevê-se um prazo de 60 dias.
6 - QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO.
O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS-
7.1. - Relatório fotográfico com três páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(Fátima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia 
de Almeida)
Data de Publicitação: 07/10/2016

EDT-CMVNG/2016/590
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 18 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 3 de outubro de 2013, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 6 de outubro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 07/10/2016

EDT-CMVNG/2016/591
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ALTERAÇÃO 
DE LOCALIZAÇÃO DA POSTURA DO CONTINGENTE 
DE TÁXIS DO MUNICÍPIO, FREGUESIA DE CANE-
LAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA, UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO, FRE-

GUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 19 de se-
tembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rechousa – rua Alto das Torres (Canelas), postura 
existente aumentada de dois lugares com alteração 
de localização, ficando 3 lugares junto à Galp no 
sentido “Gaia/Canelas” e 2 lugares junto à Galp, no 
sentido “Canelas/Gaia”.

Avenida Ramos Pinto (Santa Marinha), postura 
existente aumentada de dois lugares.



Nº 70 | outubro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

58

Avenida Diogo Leite (Santa Marinha), postura exis-
tente aumentada de dois lugares pela rentabiliza-
ção do espaço atualmente disponível para a praça 
de táxi.

Rua Conselheiro Veloso da Cruz (Mafamude), pos-
tura existente aumentada de dois lugares.

Escola Secundária António Sérgio – rua Gil Eanes 
(Mafamude), postura nova com dois lugares.

Avenida Vasco da Gama (Oliveira do Douro) – pos-
tura nova com dois lugares na baía de estaciona-
mento perpendicular existente.

Rua Caetano de Melo (Oliveira do Douro) – postura 
nova com dois lugares na baía de estacionamento 
perpendicular existente.

Avenida da República, próximo “El Corte Inglês” 
(Mafamude) – postura existente com alteração de 
localização.
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Rua Soares dos Reis – Santo Ovídio (Mafamude) - 
postura existente aumentada de dois lugares, no 
mesmo sentido da praça existente.

Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 4 de outubro de 2016,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 07/10/2016

EDT-CMVNG/2016/592
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA VALEN-
TE PERFEITO, SANTA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 19 de Se-
tembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- IMPLEMENTAÇÃO DO SINAL C13, COM A INDICA-
ÇÃO DE PROIBIÇÃO DE EXCEDER A VELOCIDADE 
MÁXIMA DE TRINTA QUILÓMETROS)
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 29 de Setembro de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 07/10/2016

EDT-CMVNG/2016/594
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 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 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, 7 de outubro de 2016.
Data de Publicitação: 11/10/2016

EDT-CMVNG/2016/596
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CARTÃO DA GRÁVIDA 
E DO CARTÃO DO BEBÉ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador com 
competências delegadas do Presidente da Câmara, 
por despacho n.º 145/PCM/2013, de 01.11.13
FAZ SABER que a proposta de Criação do Cartão da 
Grávida e do Cartão do Bebé, aprovada pela Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, na sua reunião 
pública, realizada em 19 de setembro de 2016.
O mesmo será objeto de publicação em Anexo ao 
Boletim Municipal de Vila Nova de Gaia de Setem-
bro de 2016 e no sítio institucional da Câmara www.
cm-gaia.pt, pelo que:
Encontra-se neste momento a decorrer a fase de 
adesão dos estabelecimentos comerciais que pre-
tendam participar nestas iniciativas. As comunica-
ções relativas ao projeto “cartão grávida e cartão 
bebé” a que se referem os Anexos da deliberação 
Camarária que aqui se publicita devem ser reme-
tidas à Câmara Municipal por uma das seguintes 
formas:
- Por e-mail: presidencia@cm-gaia.pt;
- Por correio: Casa da Presidência, Av. da Repúbli-
ca, 1054, 4400 – 192 Vila Nova de Gaia;
- Presencialmente: Entrega no Gabinete de Atendi-
mento do Munícipe.
Vila Nova de Gaia, 10 de Outubro de 2016
O Vereador, com poderes delegados, (Dr. Manuel 
António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/10/2016

EDT-CMVNG/2016/597
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - PARQUE DA 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE OLIVEIRA DO DOURO, 
RUA DO FREIXIEIRO, OLIVEIRA DO DOURO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 2016/10/03, 
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foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO:
Sentido único norte-sul
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 10 de outubro de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/10/2016

EDT-CMVNG/2016/598
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PRO-
FESSOR EGAS MONIZ, OLIVEIRA DO DOURO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 03 de OU-
TUBRO de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação do sinal B2 (STOP) junto à inter-
secção com a Rua 
 Alexandre Herculano
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 10 de Outubro de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/10/2016

EDT-CMVNG/2016/599
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS, MAFAMUDE
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 03 de Ou-
tubro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua do Fial - colocação de sinalização de cedência 
de passagem B2 - STOP, no entroncamento com a 
Rua Aquilino Ribeiro;
Rua Ferreira de Castro - colocação de sinalização de 
cedência de passagem B2 - STOP, no entroncamen-
to com a Rua Aquilino Ribeiro
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 11 de Outubro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/10/2016

EDT-CMVNG/2016/600
EDITAL RETIFICATIVO

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 Reunião Pública agendada 
para o dia 17 de outubro de 2016, segunda-feira, 
pelas 17,00 horas, FOI ALTERADA para o dia 24 de 
outubro de 2016, segunda-feira, pelas 17,00 horas.

Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
24.10.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 12 de outubro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/10/2016

EDT-CMVNG/2016/601
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE EN-
TRE-CAMPOS, PEDROSO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 03 de ou-
tubro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua de Entre-Campos, no entroncamento com a 
Rua da Seada – Implementação de sinal de trânsito 
STOP (B2) – Paragem obrigatória em cruzamentos 
ou entroncamentos
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 11 de outubro de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/10/2016

EDT-CMVNG/2016/603
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, pelo despacho n.º 87/
VMM/2016, de 27 de julho, do Senhor Vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal e Vistorias Admi-
nistrativas, com competência subdelegada pelos 
despachos n.ºs e 14/PCM/2014, de 10 de março, e 
47/PCM/2016 de 17 de março do Senhor Presiden-
te da Câmara Municipal, com competência confe-
rida por esta última, na Reunião de 25 de outubro 
de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da afixação 
do presente Edital, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo n.º 862/VT/2015, foi por despacho 
daquele senhor vereador, de 2016/07/15, proferida 
a seguinte decisão final:
"Em 18.01.2016 foi realizada, a título oficioso, uma 
vistoria administrativa à edificação sita na Rua de 
Américo de Oliveira, n.º 365, ângulo com a Rua 
da Carriça e a Travessa da Carriça, sem número, 
união das freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
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mos e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º 
e seguintes do Regime Jurídico de Urbanização e 
de Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.- 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe é 
conferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra referi-
do, em matéria espacial, está em causa um imóvel 
de construção antiga, devoluto, implantado à face 
da via pública, de Cave e r/chão, destinado que foi 
à utilização habitacional. 
Em matéria de conservação das respetivas estru-
turas, e no que deve relevar para a apreciação 
da matéria em causa, importa salientar que após 
análise das patologias assinaladas pelos peritos no 
auto atrás referido, se conclui que as mesmas pro-
vocam relevante insalubridade e insegurança no lo-
cal, para além de comprometerem ainda o arranjo 
estético do respetivo imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º - 89.- do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Nesse sentido, foi efetuada audiência prévia ao (s) 
proprietário (s), através do Edital n.º 232, publica-
do durante o período de 05.04 a 27.04.2016, rela-
tivamente à intenção deste Município lhe(s) orde-
nar a realização dos trabalhos abaixo mencionados, 
nos termos lá descritos e com os fundamentos lá 
especificados. Não foi no entanto, deduzida qual-
quer resposta.
Em face ao exposto, com vista à correção das de-
ficiências assinaladas, deverá ser ordenado à titu-
laridade do imóvel em apreço, nos temos daquele 
enquadramento legal, com fundamento no auto de 
vistoria, na proposta de audiência aos interessados 
e com base na presente informação, no prazo má-
ximo de 30 dias úteis, a execução dos seguintes 
trabalhos: 
a) Fachadas
1. Encerramento do vão (porta) localizado na fa-
chada posterior, ou em alternativa, o seu empare-
damento à semelhança dos restantes.
b) Cobertura
2. Consolidação dos elementos que compõem o 
beiral sobre a via pública. 
c) Logradouro
3. Limpeza do terreno.
4. Consolidação do coroamento do muro nos troços 
em que este se encontre desagregado e repara-
ção/estabilização do muro no cunhal formado pelas 
Ruas da Carriça e de Américo de Oliveira."

Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados 
da data prevista para o início destas obras, a fim 
das mesmas serem acompanhadas por Técnicos 
Municipais.
Adverte-se igualmente, de que, caso não cumpra 
voluntariamente com o ordenado, no prazo indi-
cado, ficará sujeita à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.1, alínea s) e n.º 4 do art.º - 98.º do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.5 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente, punível com coima a graduar 
entre € 500,00 e €10.000, incorrendo ainda na pra-
tica do crime de desobediência, nos termos do art.º 
348.º, n.º 1, alínea b) do Código Penal, para além 
das obras poderem ser executadas coercivamente 
pelo Município, com custos a seu cargo, nos termos 
dos artigos n.ºs 91.º,107.º e 108.º, todos daquele 
diploma legal. 
Mais se comunica, que no processo se encontra um 
anexo fotográfico ao auto de vistoria, que não é 
afixado juntamente com o presente EDITAL
Vila Nova de Gaia, 29 de setembro de 2016
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal 
(Telmo Moreira, Dr.)
Em Anexo: Auto de Vistoria
/2975

AUTO DE VISTORIA
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e sezasseis, compareceram Firmino Augusto 
Trigo Barbosa, arquiteto, Gaspar Alberto Sousa Fer-
reira, assistente técnico, e Fátima Alexandra Mace-
do de Vasconcelos Correia de Almeida, arquiteta, 
na qualidade de técnicos designados pela Câma-
ra Municipal para proceder à respetiva vistoria do 
prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente.
A parte proprietária não compareceu à vistoria.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VI5TO-
RIA
Processo: 862/VT/2015
Localização
Arruamento principal: Rua de Américo de Oliveira
N.º polícia: 365
Arruamento 2: Travessa da Carriça
N.º polícia: s/n
Arruamento 3: Rua da Carriça
N.º polícia: s/n
Freguesia: GRIJÓ E SERMONDE
Descrição predial:
Artigo matricial:
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2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO OBJETO DA 
VISTORIA
Descrição: Trata-se de prédio urbano que define o 
gaveto formado pela Travessa da Carriça e a Rua 
de Américo Oliveira, possuindo ainda uma frente 
para a Rua da Carriça. No prédio encontra-se im-
plantada um edifício de habitação com dois pisos e 
dependências, de um único piso, que se encontram 
adossadas à construção principal e confinam com 
a Travessa da Carriça. Todo o prédio, à exceção da 
entrada principal localizada no gaveto, encontra-se 
delimitado por muro de vedação em alvenaria de 
pedra irregular com ligante ensaibrado e rebocado 
deste mesmo material, com alturas variáveis entre 
os 2 e os 3,5 metros e com dois portões de ferro 
de acessos ao interior do terreno. O acesso princi-
pal ao edifício é feito através de portão igualmente 
em ferro, localizado em muro de alvenaria de tijo-
lo encimado por pilastras de cimento. A habitação 
possui uma única fachada confrontante com o arru-
amento público, a fachada lateral direita voltada a 
sul, encontrando-se as restantes fachadas voltadas 
para o logradouro. Do que foi possível observar do 
exterior, os vãos das janelas e portas encontram-se 
emparedados com alvenaria de blocos de cimento, 
à exceção de um dos vãos, localizado na fachada 
posterior. As paredes aparentam ser em alvenaria 
de pedra e a cobertura em estrutura de madeira, 
revestida a telha cerâmica. (fotografia n.º 01, 02, 
03, 04, 05 e 06)
Nº de pisos: 2
Nº total de unidades: 1
Uso do prédio objeto da vistoria: Habitação (devo-
luta)
3 - DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
3.1.-EXTERIOR
a) Fachadas
Foi possível observar do exterior que uma das por-
tas situadas na fachada posterior se encontrava 
aberta, permitindo o acesso indevido.
(fotografia n.º 07 e 08)
e) Cobertura
Falta de peça cerâmica no topo nascente do beiral 
face à Rua de Américo Oliveira; 
(fotografia n.º 09)
f) Logradouro
É possível observar do exterior que o logradouro 
se encontra invadido por espécies infestantes (sil-
vado);
O muro de vedação apresenta tramos de instabili-
dade com queda de elementos, principalmente no 
cunhal entre as Ruas da Carriça e de Américo de 
Oliveira, mas também ao nível do seu coroamento 
é patente a degradação em situações pontuais ao 
longo de toda a sua extensão;
(fotografia n.º 10,11,12,13,14,15,16,17 e 18)

3.2. - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1. - Não aplicável.
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1.-EXTERIOR
a) Fachadas
- Encerramento do vão (porta) localizado na facha-
da posterior, ou, em alternativa, o seu empareda-
mento à semelhança dos restantes.
b) Cobertura
Consolidação dos elementos que compõem o beiral 
situado sobre a via pública.
c) Logradouro
Limpeza do terreno.
Consolidação do coroamento do muro nos troços 
em que este se encontre desagregado e repara-
ção/estabilização do muro no cunhal formado pelas 
Ruas da Carriça e de Américo de Oliveira.
5 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo para realização cias obras preconizadas é 
de 30 dias.
6 - QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos
7 - DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. - Relatório fotográfico com 3 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(Gaspar Alberto Sousa Ferreira)
(Fátima Alexandra Macedo De Vasconcelos Correia 
de Almeida, relatora)
Data de Publicitação: 14/10/2016

EDT-CMVNG/2016/604
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribu-
ída pelo despacho foi proferido ao abrigo da subde-
legação de competências, atribuída pelo despacho 
n.º 87/VMM/2016, de 27 de julho, do Senhor Ve-
reador do Pelouro da Fiscalização Municipal e Vis-
torias Administrativas, com competência subdele-
gada pelos despachos nºs 14/PCM/2014, de 10 de 
março, e 47/PCM/2016 de 17 de março do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimen-
to Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, à interessada - proprietária do edifício urba-
no sito na Rua do Flower, n.º 196, na freguesia de 
Canidelo, deste concelho de Vila Nova de Gaia -, de 
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que, no âmbito do Processo Administrativo n.º 55/
VT/2015, foi proferida a seguinte decisão: 
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
28 de Junho de 2010, ponderados os restantes ele-
mentos constantes no processo, ordena-se à pro-
prietária do edifício em causa, Sr.ª D.ª Maria Teresa 
Monteiro do Silva, nos termos previstos no art.º 
89º n.º 2 do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação (RJUE), aprovado pelo DL n.º 555/99 de 
16 de Dezembro, na redação que lhe foi dada pela 
Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, a execução dos 
seguintes trabalhos, a completar no prazo máximo 
de 30 dias úteis, contados que sejam 30 dias após 
a afixação deste edital
- Demolição completa da edificação habitacional 
vistoriada, com remoção dos respetivos escombros 
para local apropriado.
Caso não haja cumprimento voluntário do orde-
nado, no prazo concedido para o efeito, o Muni-
cípio poderá executar coercivamente os trabalhos, 
com custos a cargo do infrator, para além de incor-
rer este em responsabilidade contraordenacional, 
punível com coima a graduar entre €500 euros e 
€100.000 euros, nos termos do art.º 91º, do n.º 
1 alínea s) e n.º4 do art.º 98º e dos art.os 107º 
e 108º, todos do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
n.º 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348º n.º 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, n.º 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital. 
Vila Nova de Gaia, 29 de setembro de 2016
Proc. N.º 55/VT/2015
O Diretor de Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr)
Em Anexo: Auto de Vistoria
/2975

AUTO DE VISTORIA
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 
dois mil e quinze, compareceram Firmino Augusto 
Trigo Barbosa, Arquiteto, Luis Manuel da Costa Si-
mões, Engenheiro Civil e José Manuel dos Santos 
Moura, Engenheiro Civil, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proceder à 
respetiva vistoria do prédio e da sua unidade abai-
xo identificados, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 90º do D.L. 555/99 de 16 de 
Dezembro, com a nova redação conferida pela le-

gislação subsequente. Estiveram ainda presentes: 
António Conceição Pereira e Ana de Sousa Pinto, na 
qualidade de inquilinos. Em conformidade com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis fica, 
pelo presente auto, registado o seguinte:
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA
Processo: 55/VT/2015
Localização
Arruamento principal: Rua do Flower
N.º polícia: 196
Freguesia: CANIDELO
Descrição predial:
Artigo matricial: 1445
2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DA SUA UNI-
DADE, OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Prédio constituído por um edifício de rés/
chão, com uma habitação, e por um logradouro.
De uma forma genérica, o edifício está construído 
da seguinte forma: Paredes exteriores em alvena-
ria simples, rebocadas e sem pintura mas também 
revestidas a material cerâmico; paredes divisórias 
interiores em alvenaria simples e em tabique, rebo-
cadas e pintadas, sendo que na cozinha e na insta-
lação sanitária também estão revestidas a material 
cerâmico; caixilharias de portas e de janelas em 
madeira e em ferro; pavimentos em massame re-
vestidos a material cerâmico; tetos em fasquio e 
em placas de gesso cartonado; cobertura em te-
lhado com armação de madeira e revestimento em 
telha cerâmica. Não existe rede de drenagem das 
águas residuais pluviais.
O edifício tem quatro fachadas: Fachada anterior/
sul voltada à Rua do Flower; fachada/empena pos-
terior voltada a prédio vizinho; fachada lateral di-
reita / nascente e fachada lateral esquerda / poen-
te.
N.º de pisos: 1 (rés/chão)
N.º total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação. Está 
ocupada em regime de inquilinato.
Descrição da unidade objeto da vistoria: Habitação 
constituída por cozinha sem banca lava-louça, sala, 
quarto, um arrumo/alcova e uma instalação sani-
tária equipada com sanita e lavatório. Possui rede 
interna de abastecimento de energia elétrica e rede 
interna de drenagem de águas residuais prediais 
ligadas às respetivas redes públicas. Não tem rede 
interna de abastecimento de água.
3 - DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DA SUA UNIDADE, OBJETO 
DA VISTORIA
3.1.-EXTERIOR
a) Fachadas
- Degradação do revestimento/reboco das facha-
das, com fraturas no revestimento cerâmico e no 
reboco.
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- Deficiente estanquicidade das fachadas.
- Degradação das caixilharias em madeira. Caixi-
lharias apodrecidas, com elementos partidos e com 
deterioração da pintura. Deficiente funcionamento 
das caixilharias.
- Deterioração das caixilharias em ferro das portas, 
com deterioração da pintura. Os aros fixos estão 
desligados/desajustados das ombreiras e das pa-
dieiras, criando frestas por onde se dão trocas con-
tínuas de ar entre o exterior e o interior.
(fotografias n.ºs 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08)
b) Coberturas
- Degradação geral da cobertura em telhado. Defi-
ciente estanquicidade do telhado permitindo infil-
trações de águas pluviais em tetos e paredes da 
habitação. Armação com elementos parcialmente 
deformados e apodrecidos. Existência de telhas 
apodrecidas, partidas, e de telhas deficientemente 
encaixadas entre si e na estrutura de suporte. De-
formações nos planos das suas águas, e na cume-
eira, indiciadoras de apodrecimento e perda de re-
sistência da armação.
- Deficiente estanquicidade da cobertura plana da 
instalação sanitária, devido à deficiente impermea-
bilização da sua superfície superior e exterior.
(fotografias n.ºs 01; 02; 05; 06; 09; 10; 11; 12)
c) Logradouro
- Nada a referir.
3.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
3.3. – UNIDADE (INTERIOR)
- Manchas de humidade em paredes e tetos da ha-
bitação, resultantes de condensações mas também 
de infiltrações de águas pluviais através da cober-
tura e das fachadas. Deterioração da pintura das 
paredes e dos tetos.
- Fissuras nas paredes na zona e na linha de união 
com os tetos.
- Degradação do revestimento cerâmico das pare-
des da cozinha. Ausência de elementos cerâmicos 
em pequenas áreas de paredes.
- Na cozinha, ausência de chaminé ou de um siste-
ma de exaustão de fumos e gases em comunicação 
direta com o exterior e sobre a área do fogão.
- Ausência de rede de abastecimento de água na 
cozinha e na instalação sanitária da habitação.
- Ausência de banca/lava-louça na cozinha e da sua 
ligação à rede de drenagem das águas residuais.
- Instalação sanitária equipada com sanita e lavató-
rio. Ausência de bidé e de uma base com chuveiro.
- Degradação da instalação elétrica. Existência de 
fios suspensos e tomadas deterioradas.
- Caixilharias de portas interiores degradadas e 
com a pintura deteriorada.
(fotografias n.ºs 13 até 24)
3.4. - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-

servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1. - O estado de conservação é: "MAU"
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO 4.1.1.-EXTERIOR
a) Fachadas
- Reparação do reboco e do revestimento cerâmico 
das fachadas,
- Reparação e nova pintura das caixilharias em ma-
deira.
- Reparação das caixilharias em ferro das portas ex-
teriores, com ajustamento do aro fixo às ombreiras 
e às padieiras das portas. Nova pintura das portas.
b) Cobertura
- Reparação geral da cobertura em telhado, quer ao 
nível da sua armação quer ao nível do revestimento 
de telhas, conferindo-lhe eficiente estanquicidade.
- Efetuar uma eficiente impermeabilização da co-
bertura plana da instalação sanitária, eliminando 
infiltrações no teto e nas paredes.
c) Logradouro
- Nada a referir.
4.1.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
4.1.3. - UNIDADE (INTERIOR)
- Nova pintura das paredes e dos tetos afetados 
pelas manchas de humidade.
- Reparação do revestimento cerâmico das paredes 
da cozinha, colmatando lacunas no revestimento.
- Na cozinha, colocação de uma chaminé ou de um 
sistema de exaustão de fumos e gases em comu-
nicação direta com o exterior e sobre a área do 
fogão.
- Colmatação de fissuras das paredes, na zona e na 
linha de união com os tetos.
- Instalação de rede de abastecimento de água na 
cozinha e na instalação sanitária da habitação, com 
ligação à rede pública de abastecimento.
- Colocação de banca/lava-louça na cozinha, com 
torneira ligada à rede de abastecimento de água 
e com a respetiva ligação à rede de drenagem das 
águas residuais.
- Dotar a habitação de uma instalação sanitária 
equipada com sanita, lavatório, bidé e banheira ou 
base com chuveiro, com pé-direito regulamentar e 
com rede de abastecimento de água às peças sa-
nitárias.
- Reparação da instalação elétrica.
- Reparação e pintura das caixilharias de portas in-
teriores da habitação.
4.2 - OBRAS DE DEMOLIÇÃO
- Em alternativa à proposta de obras de conserva-
ção descrita no ponto 4.1, poderá realizar a demo-
lição total da edificação, após a desocupação por 
parte dos inquilinos, com remoção dos escombros 
para local apropriado, mantendo os muros de ve-
dação existentes e o portão à face da via pública e 
também deixando a fachada posterior/norte com 
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uma altura máxima de 1,80 metros de forma a que 
a mesma constitua um muro de vedação posterior.
5 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
-90dias.
6 - QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
- A proprietária do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 - DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. - Relatório fotográfico com 4 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(Luis Manuel da Costa Simões)
(José Manuel dos Santos Moura)
Data de Publicitação: 17/10/2016

EDT-CMVNG/2016/605
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ACESSO 
TRANSVERSAL À AV. DA LIBERDADE, FREGUESIA 
DE S. 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-
tembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Colocação de sinal vertical de Stop à saída do par-
que de estacionamento do Hotel Solverde na Ave-
nida da Liberdade, conforme o esquema em anexo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 13 de outubro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 17/10/2016

EDT-CMVNG/2016/606
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, que fica por este meio notificado ANTÓ-
NIO MARIA AUGUSTO MAGANO, com última mora-

da conhecida na Rua Rui de Pina, 45 2º - Mafamu-
de, 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 26/05/2016, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea f) do Código da Estrada, da Travessa do Castro, 
freguesia de Valadares, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat, mode-
lo Punto, matrícula 95-83-GM
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.º 041/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1359
Vila Nova de Gaia, 12-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 18/10/2016

EDT-CMVNG/2016/607
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, que fica por este meio notificado ANTÓ-
NIO MARIA AUGUSTO MAGANO, com última mora-
da conhecida na Rua Rui de Pina, 45 2º - Mafamu-
de, 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 26/05/2016, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea f) do Código da Estrada, da Travessa do Castro, 
freguesia de Valadares, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat, mode-
lo Punto, matrícula 95-83-GM
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.º 041/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1359
Vila Nova de Gaia, 12-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
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Data de Publicitação: 18/10/2016

EDT-CMVNG/2016/611
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, que fica por este meio notificada REGINA 
MARIA MESQUITA DOS SANTOS, com última mo-
rada conhecida na Rua dos Moinhos, nº31 - Fiães, 
na qualidade de proprietária conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
G.N.R. de Lever entregou à Policia Municipal de Vila 
Nova de Gaia no dia 12/08/2011, o veiculo ligeiro 
de passageiros, de matrícula SH-79-11, marca Re-
nault, modelo 19, que se encontra depositado no 
Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fre-
guesia da Madalena
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1425
Vila Nova de Gaia, 19-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/612
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, que fica por este meio notificado HÉLDER 
MANUEL CORREIA GOMES arrendatário da habita-
ção sita na Praceta João O. Marques - bloco 38 – 
1.º Esq.º, freguesia de Vilar de Andorinho, deste 
Concelho, de que na sequência da deliberação da 
Câmara Municipal de 19 de Setembro de 2016, foi 
ordenado o despejo imediato do seu agregado fa-
miliar e respetivos bens, naquela morada, sendo-
-lhe concedido o prazo de 60 (sessenta) dias se-
guidos, contados da data de afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habita-
ção, deixando-a livre de pessoas e de bens, entre-
gando para o efeito a respetiva chave da habitação 
na “Gaiurb EM”, na Rua Capitão, n.º 94 – 4400-168 
VNG, sob pena de o não fazendo, o mesmo ser exe-
cutado pelas autoridades policiais
Tal deliberação camarária, fundamentou-se na 
Inf. n.º 16.16.DAJ.HAB e respetivo Relatório Final, 

cujas cópias do processo se encontram à disposi-
ção, a serem levantadas na “Gaiurb, EM”, Rua Ca-
pitão Leitão, n.º 94 – 4400-168 VNG
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1366
Vila Nova de Gaia, 12-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/613
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho nº.87/VMM/2016, 
de 27 de junho, do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
com competência subdelegada pelo despacho n.º 
14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
com competência conferida por esta última, na reu-
nião de 25 de outubro de 2013
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da afixação 
do presente Edital, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 230/VT/2016, foi por despacho 
daquele senhor vereador, de 2016/07/04, proposta 
a seguinte decisão final:
“Em 14.06.2016 foi realizada, a título oficioso, uma 
vistoria administrativa à edificação sita na Rua do 
Viso, n.º 481, ângulo com a Travessa do Corgo, fre-
guesia de Canidelo, V. N. Gaia, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra referi-
do, em matéria espacial, está em causa um imóvel 
de construção antiga, térreo, devoluto, implantado 
à face da via pública, destinado que foi a duas ha-
bitações. Possui logradouro junto, com implantação 
de anexos.
Em matéria de conservação das respetivas estru-
turas, e no que deve relevar para a apreciação da 
matéria em causa, importa salientar que após aná-
lise das patologias assinaladas pelos peritos no auto 
atrás referido, se conclui que as mesmas provocam 
relevante insalubridade e insegurança no local.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
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legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Nesse sentido, com vista à correção das deficiências 
assinaladas, deverá ser ordenado à titularidade do 
imóvel em apreço, nos temos daquele enquadra-
mento legal e com fundamento no auto de vistoria 
e na presente informação, no prazo máximo de 60 
dias úteis, a execução dos seguintes trabalhos:
-EXTERIOR
a) Fachadas
1. Recolocação/reparação das caixilharias dos vãos 
de portas e de janelas das edificações existentes 
no prédio.
- Em alternativa, poderá encerrar os vãos com al-
venaria rebocada, apenas deixando uma porta para 
acesso ao interior em cada uma das edificações, 
devidamente encerrada.
b) Coberturas.
2. Reparação do sistema de recolha e de condu-
ção das águas residuais pluviais, designadamente 
das caleiras exteriores localizadas nos beirais sobre 
as duas vias públicas e dos dois tubos de queda, 
fixados na fachada à face da Travessa do Corgo, 
de modo que a descarga das águas pluviais se dê 
junto à superfície do arruamento.--
c) Logradouro e muros de vedação
3. Reparação do portão largo, de duas folhas, à face 
da Rua do Viso, e eficiente enceramento do mesmo.
4. Encerramento do acesso para veículos automó-
veis, aberto para a Travessa do Corgo, localizado na 
extrema posterior nascente do logradouro.
5. Remoção dos veículos automóveis deteriorados, 
desmontados e incompletos, em situação de suca-
ta, colocados na zona posterior/nascente do logra-
douro.
6. Remoção de lixos e de materiais diversos dete-
riorados, existentes no interior do logradouro.
7. Corte e remoção da vegetação infestante exis-
tente na superfície do logradouro.”
Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados 
da data prevista para o início destas obras, caso se 
pretenda desde já proceder à sua execução, a fim 
das mesmas serem acompanhadas por Técnicos 
Municipais.
Nessa conformidade, fica notificada a titularidade 
do imóvel vistoriado, para, de acordo com o dispos-
to nos artigos n. os 121.º e 122.º do Código acime 
mencionado, se pronunciar por escrito, se assim o 
desejar, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quinze dias a contar da receção da presente no-
tificação.
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e as 

12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, no 
mesmo se encontra um anexo fotográfico ao auto 
de vistoria, que não é afixado juntamente com o 
presente EDITAL 
Vila Nova de Gaia, 03 de outubro 2016
O Diretor do Departamento De Polícia Municipal 
(Telmo Moreira, Dr.)
Em anexo: Auto de Vistoria

AUTO DE VISTORIA
Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil 
e dezasseis, compareceram Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, arquiteto, Luís Manuel da Costa Simões, 
engenheiro civil e José Manuel dos Santos Moura, 
assistente técnico, na qualidade de técnicos desig-
nados pela Câmara Municipal para procederem à 
respetiva vistoria do prédio abaixo identificado, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 90º 
do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 
redação conferida pela legislação subsequente.
A vistoria foi realizada através de observação a par-
tir dos arruamentos públicos. Não foi efetuado o 
acesso ao interior do prédio e das suas edificações.
Durante a vistoria, ninguém compareceu da parte 
proprietária do prédio.
De acordo com as disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis, fica, pelo presente auto, registado 
o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA
Processo: 230/VT/2016
Localização
Arruamento principal: Rua do Viso
N.º polícia: 481
Arruamento 2: Travessa do Corgo
N.º polícia: 229
Freguesia: CANIDELO
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DAS SUAS 
UNIDADES, OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Prédio constituído por uma edificação de 
rés/chão e por superfície de logradouro com anexos. 
A edificação implantada à face dos dois arruamen-
tos públicos, formando gaveto nos dois arruamen-
tos, que já sofreu obras de ampliação na sua zona 
posterior/nascente e que inclui duas habitações. Os 
acessos comuns às habitações, pela Rua do Viso, 
são realizados através de um portão largo de duas 
folhas a também através de uma porta-homem de 
uma folha com o nº 481 do arruamento.
A edificação e suas ampliações, genericamente, es-
tão construídas da seguinte forma: paredes exte-
riores em alvenaria, rebocadas e pintadas; caixilha-
rias em madeira e alumínio; proteção dos vãos das 
janelas através de estores com caixas de recolha 
exteriores; coberturas em telhados com armações 
de madeira e revestimentos em telha cerâmica e 
em telha ondulada de fibrocimento. O sistema de 
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recolha e encaminhamento das águas residuais 
pluviais é constituído por caleiras e tubos de queda 
exteriores que descarregam as águas na superfície 
do logradouro e dos arruamentos públicos.
A edificação principal das habitações tem quatro 
fachadas e orientações: fachada poente, à face da 
Rua do Viso; fachada norte, à face da Travessa do 
Corgo; fachada nascente e fachada sul, voltadas ao 
logradouro.
Nº de pisos: 1
Nº total de unidades: 2
Uso das unidades do prédio objeto da vistoria: ha-
bitação. Estão devolutas.
Descrição das unidades do prédio objeto da visto-
ria: Não foi realizado o acesso ao interior das edifi-
cações e das suas unidades.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DAS SUAS UNIDADES, OBJE-
TO DA VISTORIA
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Ausência das caixilharias na maior parte dos vãos 
das portas e das janelas e existência de alguns dos 
vãos, à face das vias públicas, encerrados apenas 
com os estores, permitindo o devassamento do in-
terior das edificações e causadoras de condições de 
insegurança e de insalubridade no local.
 (fotografias n.ºs 01; 02; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 
11; 12)
b) Coberturas
- Deterioração do sistema de recolha e de condução 
das águas residuais pluviais. Caleiras exteriores, 
nos beirais sobre as duas vias públicas, deteriora-
das, parcialmente deformadas e apodrecidas. Os 
dois tubos de queda, fixados na fachada à face da 
Travessa do Corgo, estão deteriorados e incomple-
tos na sua extensão, descarregando as águas plu-
viais a mais de 1,70 metros de altura da superfície 
do arruamento.
(fotografias n.ºs 01; 07; 10; 11)
f) Logradouro e muros de vedação
- Portão largo, de duas folhas, à face da Rua do 
Viso, deteriorado, parcialmente partido e incomple-
to nos seus elementos constituintes, com aberturas 
que permitem o devassamento do interior do pré-
dio.
- Ausência de um elemento de vedação e de encer-
ramento no acesso para veículos automóveis aber-
to para a Travessa do Corgo e na extrema posterior 
nascente do logradouro.
- Existência de veículos automóveis deteriorados, 
desmontados e incompletos, em situação de suca-
ta, colocados na zona posterior/nascente do logra-
douro.
- Existência de lixos e de materiais diversos dete-
riorados, no interior do logradouro.
- Existência de vegetação infestante na superfície 

do logradouro, que não permite visualizar as cons-
truções anexas aí localizadas e que é causadora de 
condições de insalubridade no interior do prédio.
(fotografias n.ºs 03; 04; 05; 06; 13; 14; 15; 16; 
17; 18)
3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não foi observado o interior das edificações e das 
suas unidades.
3.3. – UNIDADES (INTERIOR)
- Não foi observado o interior das edificações e das 
suas unidades.
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
(Apurado pela determinação do nível de conser-
vação do imóvel constante das fichas de avaliação 
anexas)
3.4.1. – “Não aplicável”
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Recolocação/reparação das caixilharias dos vãos 
de portas e de janelas das edificações existentes 
no prédio. Em alternativa, poderá encerrar os vãos 
com alvenaria rebocada, apenas deixando uma 
porta para acesso ao interior em cada uma das edi-
ficações, devidamente encerradas.
b) Coberturas
- Reparação do sistema de recolha e de condução 
das águas residuais pluviais, designadamente das 
caleiras exteriores localizadas nos beirais sobre as 
duas vias públicas e dos dois tubos de queda, fi-
xados na fachada à face da Travessa do Corgo, de 
modo que a descarga das águas pluviais se dê jun-
to à superfície do arruamento.
c) Logradouro e muros de vedação
- Reparação do portão largo, de duas folhas, à face 
da Rua do Viso, e eficiente encerramento do mes-
mo.
- Encerramento do acesso para veículos automó-
veis aberto para a Travessa do Corgo localizado na 
extrema posterior nascente do logradouro.
- Remoção dos veículos automóveis deteriorados, 
desmontados e incompletos, em situação de suca-
ta, colocados na zona posterior/nascente do logra-
douro.
- Remoção de lixos e de materiais diversos deterio-
rados, existentes no interior do logradouro.
- Corte e remoção da vegetação infestante existen-
te na superfície do logradouro.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
- 60 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO (S) 
PROPRIETÁRIO(S)
A parte proprietária do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com 3 páginas.
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E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) – relator
(Luís Manuel da Costa Simões)
(José Manuel dos Santos Moura)
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/614
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências subdelegadas pelo despacho nº.87/2016, 
de 27 de julho, do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
com competência subdelegada pelo despacho n.º 
14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
com competência conferida por esta última, na reu-
nião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da afixação 
do presente Edital, de que, no âmbito do Proces-
so Administrativo nº 74/VT/2016, foi por despacho 
daquele senhor vereador, de 2017/07/05, proposta 
a seguinte decisão final:
“Em 09.06.2016 foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada pelos Serviços 
Municipais de Bombeiros e Proteção Civil, uma vis-
toria administrativa à edificação sita na Rua Dr. Mi-
lheiro, n.º 265, freguesia de S. Félix da Marinha, V. 
N. Gaia, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 89.º e seguintes do Regime Jurídico de 
Urbanização e de Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redação que lhe é conferida pela legislação subse-
quente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa uma 
edificação constituída num muro de vedação e de 
suporte de terras, com uma extensão de cerca de 
80 M.L. e uma altura de 2.50ML aproximadamente, 
que integra um imóvel habitacional, térreo, implan-
tado igualmente à face da via pública, no enfiamen-
to deste muro. 
Em matéria de conservação da sua estrutura, deve-
rá referir-se, que após análise na sua generalidade 
e na sua especificidade, das patologias elencadas 
pelos peritos, facilmente se conclui que as mesmas 
afetam significativamente as condições de segu-
rança do muro, e portanto, com manifesto perigo 
para as condições de segurança públicas.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 

legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Nesse sentido, com vista à correção das deficiências 
assinaladas, deverá ser ordenado à titularidade do 
imóvel em apreço, nos temos daquele enquadra-
mento legal e com fundamento no auto de vistoria 
e na presente informação, no prazo máximo de 30 
dias úteis, a execução dos seguintes trabalhos:
1. Aprumo das áreas de instabilidade do muro, nas 
quais se inclui a área intervencionada, e reposição 
das pedras e dos escacilhos em falta nas zonas em 
desagregação.
2. Limpeza da vegetação existente e reparação do 
revestimento do coroamento dos troços do muro 
que apresentam tendências de desagregação.”
Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados 
da data prevista para o início destas obras, caso 
se pretenda desde já proceder à sua execução, a 
fim das mesmas serem acompanhadas por Técni-
cos Municipais
Nessa conformidade, fica notificada a titularidade 
do imóvel vistoriado, para, de acordo com o dispos-
to nos artigos n. os 121.º e 122.º do Código acime 
mencionado, se pronunciar por escrito, se assim o 
desejar, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quinze dias a contar da receção da presente no-
tificação.
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e as 
12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, no 
mesmo se encontra um anexo fotográfico ao auto 
de vistoria, que não é afixado juntamente com o 
presente EDITAL 
Vila Nova de Gaia, 03 de outubro 2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Em anexo: Auto de Vistoria

AUTO DE VISTORIA
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil 
e dezasseis, compareceram Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, arquiteto, Bruno Edgar Magalhães Gon-
çalves, urbanista, e Fátima Alexandra Macedo de 
Vasconcelos Correia de Almeida, arquiteta, na qua-
lidade de técnicos designados pela Câmara Munici-
pal para proceder à respetiva vistoria ao muro de 
vedação do prédio abaixo identificado, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação confe-
rida pela legislação subsequente.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
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TORIA 
Processo: 74/VT/2016
Localização
Arruamento principal: RUA DO DOUTOR MILHEIRO
N.º polícia: 265
Arruamento 2: VIELA SEM DESIGNAÇÃO
Freguesia: SÃO FÉLIX DA MARINHA
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DO MURO 
OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Trata-se de um terreno situado à face da 
Rua do Doutor Milheiro, E.N. nº 1-15, que possui 
uma habitação de um piso, implantada à face da 
rua, e um muro de vedação que também serve de 
suporte de terras. Este muro possui uma extensão 
de aproximadamente 80 metros e uma altura de 
cerca de 2,5 metros. Construtivamente, o muro é 
constituído por alvenaria de pedra irregular de gra-
nito com juntas ensaibradas e revestido com este 
mesmo material. Existe uma área do muro, junto 
ao limite sul da propriedade, que foi objeto de uma 
intervenção na tentativa de consolidar e estabili-
zar a desagregação crescente da vedação. É de sa-
lientar o facto de o muro confinar diretamente com 
a faixa de rodagem, não existindo a marcação de 
qualquer berma de estrada no local.
(fotografias nº01 a 03)
Nº de pisos: 1
Nº total de unidades: 1
Uso do prédio objeto da vistoria: Habitacional e 
agrícola 
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO MURO OBJETO DA VISTORIA 
3.1. – Verifica-se a existência de zonas de desapru-
mo acentuado do muro com desagregação dos seus 
elementos constituintes, nas quais se inclui a área 
já intervencionada, indiciando risco de queda sobre 
a via pública.
Constata-se também a existência de zonas do muro 
que se encontram em desagregação com queda de 
alguns dos seus elementos constituintes.
Ao nível do coroamento do muro e em alguns pon-
tos da sua superfície existe vegetação espontânea 
que acelera o processo de desintegração da estru-
tura.
(fotografias nº 04 a 11)
3.2. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.2.1. – O estado de conservação é: Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
Aprumo das áreas de instabilidade do muro, nas 
quais se inclui a área intervencionada, e reposição 
das pedras e dos escacilhos em falta nas zonas em 

desagregação. Limpeza da vegetação existente e 
reparação e revestimento dos troços do coroamen-
to que apresentam tendências de desagregação.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo para realização dos trabalhos é de 30 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa.) 
(Bruno Edgar Magalhães Gonçalves)
(Fátima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia 
de Almeida, relatora)
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/616
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 Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 19/09/2016, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da Praça 
Manuel Silva Reis, freguesia de Santa Marinha para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passa-
geiros, de matrícula 7664 CNV (Espanha), marca 
Rover, modelo 420
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 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1430
Vila Nova de Gaia, 19-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/617
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 Polícia Municipal de 
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Vila Nova de Gaia removeu no dia 23/09/2016, ao 
abrigo do art.º 164 º do Código da Estrada, da Pra-
ceta Joaquim Fernandes Gomes, freguesia de San-
ta Marinha para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, de matrícula W219 GHL), 
marca Citroen, modelo Dispatch
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 nº095/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1428
Vila Nova de Gaia, 19-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/618
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 Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 23/09/2014, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua 
25 de Abril, freguesia de Mafamude para o Estalei-
ro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, de 
matrícula BM CA 971 (Alemanha), marca Peugeot, 
modelo 306
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.º. Nº097/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1426
Vila Nova de Gaia, 19-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/619
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 Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 23/09/2014, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua 
25 de Abril, freguesia de Mafamude para o Estalei-
ro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, de 
matrícula BM CA 971 (Alemanha), marca Peugeot, 
modelo 306
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.º. Nº097/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1426
Vila Nova de Gaia, 19-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 20/10/2016

EDT-CMVNG/2016/622
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, que fica por este meio notificada, MA-
RIA AMÉLIA GOMES GONÇALVES, arrendatária da 
habitação sita na Rua José Dinis dos Santos, bloco 
2 nº32 1º H, freguesia de Oliveira do Douro, des-
te Concelho, de que na sequência da deliberação 
da Câmara Municipal de 19 de Setembro de 2016, 
foi ordenado o despejo imediato do seu agregado 
familiar e respetivos bens, naquela morada, sendo-
-lhe concedido o prazo de 60 (Sessenta) dias se-
guidos, contados da data de afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habita-
ção, deixando-a livre de pessoas e de bens, entre-
gando para o efeito a respetiva chave da habitação 
na “Gaiurb, EM”, Rua Capitão Leitão, nº 94 4400-
168 Vila Nova de Gaia, sob pena de o não fazendo, 
o mesmo ser executado pelas autoridades policiais
Tal deliberação camarária, fundamentou-se na Inf. 
Nº 02.16.DAJ.HAB e respetivo Relatório final, cujas 
cópias do processo se encontram à disposição, a 
serem levantadas na “Gaiurb, EM”, Rua Capitão Lei-
tão, nº94 4400-168 Vila Nova de Gaia
Para constar se passou o presente e outros de igual 
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teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1386
Vila Nova de Gaia, 13-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 21/10/2016

EDT-CMVNG/2016/624
PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ES-
TACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM VILA NOVA DE 
GAIA E PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMEN-
TO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E SEUS ANE-
XOS
Manuel António Correia Monteiro, Vereador com 
competências delegadas do Presidente da Câmara, 
por despacho n.º 145/PCM/2013, de 01.11.13
TORNA PÚBLICO que, o projeto de Regulamento 
Municipal de Estacionamento de Veículos em Vila 
Nova de Gaia e o consequente projeto de alteração 
ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Recei-
tas do Município de Vila Nova de Gaia e seus Ane-
xos, aprovados pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, na sua reunião pública, realizada em 19 
de setembro de 2016, foram, em cumprimento do 
disposto no artigo 101º do Código do Procedimen-
to Administrativo, objeto de publicação no Boletim 
Municipal de Vila Nova de Gaia n.º 69, de Setembro 
de 2016 e no sítio institucional da Câmara www.
cm-gaia.pt, os quais se encontram em consulta pú-
blica, por trinta dias, após a data da sua publicação 
no referido Boletim Municipal.
Todas as sugestões e pareceres deverão ser envia-
dos, durante o período de consulta pública, por es-
crito, em carta dirigida ao Departamento de Assun-
tos Jurídicos – Equipa Técnica dos Regulamentos 
Municipais – Apartado 239, 4431-903, Vila Nova 
de Gaia ou através do correio eletrônico etrm@cm-
-gaia.pt. 
O Vereador, com poderes delegados, (Dr. Manuel 
António Correia Monteiro).
Data de Publicitação: 25/10/2016

EDT-CMVNG/2016/626
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, que fica por este meio notificado Paulo 
Ricardo Carneiro Ferreira, com última morada co-
nhecida na Rua Sr. de Matosinhos nº 343 – Casa 3ª 
Dt.º, 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 07/07/2016, ao abrigo do art.º 71.º, n.º 4 
alínea d) do Código da Estrada, da Rua Joaquim 

Nicolau de Almeida, freguesia de Mafamude, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passa-
geiros, marca VW modelo Polo, matrícula 39-22-VG
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
PROC.º nº 058/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1361
Vila Nova de Gaia, 12-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 26/10/2016

EDT-CMVNG/2016/627
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, que fica por este meio notificada ANA DA 
CONCEIÇÃO GONÇALVES OLIVEIRA MORAIS, com 
última morada conhecida na Rua 14 de Outubro, 
749 - Mafamude, na qualidade de proprietária con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 08/08/2016, ao abrigo do 
art.º 164º do Código da Estrada, da Rua Prof. Egas 
Moniz, freguesia de Oliveira do Douro, para o Esta-
leiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, 
marca Fiat modelo Punto, matrícula 65-14-QS, por 
se encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1388
Vila Nova de Gaia, 13-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 26/10/2016

EDT-CMVNG/2016/628
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
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Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 19 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 24 de outubro 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, 26 de outubro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/10/2016

EDT-CMVNG/2016/629
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 21 de novembro de 2016, se-
gunda-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 
21.11.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/10/2016

EDT-CMVNG/2016/630
(PROC.º N.º 0806/2014 – 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 Travessa Fonte da Rata, junto aos nºs. 64 e 
65 B, Freguesia de Pedroso, deste concelho, atra-
vés de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, para no prazo de 20 dias, contados 

da data da sua afixação (2015/08/11), proceder à 
limpeza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 25 de Novembro de 2016, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro 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 prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no, situado na Travessa Fonte da Rata, nºs. 64 e 65 
B, freguesia de Pedroso, deste concelho, de forma 
a que o respetivo terreno cumpra o definido nes-
ta matéria no Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
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artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 25 de Novembro de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 27/10/2016

EDT-CMVNG/2016/631
(PROC.º N.º 0833/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o lote de 
terreno nº 118 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito entre os nºs. 106 e 164 da Rua Manuel Luís Go-
mes Júnior, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do artigo 70.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2015/06/22), pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 
49.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e 
que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi 
constatado que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 18 de novembro de 2016, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.

A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 20/03/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do lote de 
terreno nº 118 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito entre os nºs. 106 e 164 da Rua Manuel Luís 
Gomes Júnior, freguesia de Arcozelo, deste conce-
lho, de forma a que o respetivo terreno cumpra o 
definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 18 de novembro de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 27/10/2016

EDT-CMVNG/2016/633
(PROC.º N.º 0961/2012 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o lote de 
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terreno sito na rua Capitão Salgueiro Maia, entre os 
nºs. 27 e 61, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do artigo 70.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2013/04/24), pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 
49.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e 
que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi 
constatado que não cumpriu o que lhe foi ordena-
do.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 15 de novembro de 2016, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 04/03/2013, 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, situado na Rua Capitão Salgueiro Maia, entre 
os nºs. 27 e 61, freguesia de Arcozelo, deste con-
celho, de forma a que o respetivo terreno cumpra 
o definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.

Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 15 de novembro de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 27/10/2016

EDT-CMVNG/2016/634
(PROC.º N.º 0353/2014 – 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 Heróis da Pátria, entre o nº 2956 e 
a passagem de nível/férrea, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, através de Edital, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código de Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para no pra-
zo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(2015/08/17), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.º e na alí-
nea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 22 de Novembro de 2016, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
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sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 21/07/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno, situado na Rua  Heróis da Pátria, entre o nº 
2956 e a passagem de nível/férrea, freguesia de 
Arcozelo, deste concelho, de forma a que o respeti-
vo terreno cumpra o definido nesta matéria no Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 22 de Novembro de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 28/10/2016

EDT-CMVNG/2016/635
(PROC.º N.º 0265/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 

das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito, na rua das Lavouras, junto ao nº 432, fre-
guesia de Santa Marinha, deste concelho, através 
de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-
go 70.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (2015/12/17), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 11 de Novembro de 2016, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 19/11/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno, situado na Rua das Lavouras, junto ao nº 
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432, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
de forma a que o respetivo terreno cumpra o de-
finido nesta matéria no Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia toma-
rá posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 11 de Novembro de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de outubro de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra).
Data de Publicitação: 28/10/2016
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