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A.1. MINUTA DA ATA 49
Aos dezassete dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos: 
a) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do CDS-PP, subscrito pela Mesa e por to-
dos os Grupos Municipais “Pelo falecimento do Dr. 
Manuel Sampaio Pimental, Vereador da Câmara 
Municipal do Porto”, aprovado por Unanimidade. 
b)Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PSD, subscrito pela Mesa e por todos 
os Grupos Municipais “Pelo falecimento do Dr. Mi-
guel Veiga, Fundador do PPD/PSD ”, aprovado por 
Unanimidade. 
c) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS, subscrito pela Mesa e por todos os 
Grupos Municipais “Pelo Falecimento do Dr. Alfredo 
Bruto da Costa, antigo Ministro da Coordenação So-
cial e dos Assuntos Sociais, Conselheiro de Estado e 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, 
aprovado por Unanimidade. 
d) Foi um Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PSD, subscrito pela Mesa e por todos 
os Grupos Municipais “Ao Atleta Marco Apura, do 
Clube Náutico de Crestuma, pela conquista do Tí-
tulo Mundial Júnior na Categoria C1 e pelo Terceiro 
Lugar na Categoria C2, no Campeonato do Mundo 
de Maratonas”, aprovado por Unanimidade. 
e) Foi um Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS, subscrito pela Mesa e por todos 
os Grupos Municipais “Ao Cidadão António Guterres 
pela sua eleição como Secretário-Geral da ONU”, 
aprovado por Unanimidade. 
2) No Período da Ordem do Dia, foi tomada a se-
guinte deliberação:
a) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Plano e Orçamento, às Normas de Exe-
cução Orçamental e ao Mapa de Pessoal do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, para o ano de 2017”, 
aprovado por Maioria, com 05 votos contra (04 do 
PSD e 01 do CDS-PP), 04 abstenções (03 da CDU 
e 01 do BE) e 36 votos a favor (15 do PS, 12 do 
Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de Fre-
guesia do PS, 01 do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Arcozelo, 01 do Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia da Madalena, 06 do Movimento 
Independente “Juntos por Gaia” e 01 do Movimento 
Independente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01 horas e 50 minutos do 
dia 18 de novembro de 2016, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida e assina-
da pela Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal, e que foi apro-

vada por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Almei-
da.

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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B.1. ATA N.º 21
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
07 DE NOVEMBRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- 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 Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira 
e a Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 15 horas e 15 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 horas e 55 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor 
de Almeida Rodrigues informou que está em expo-
sição o Mercedes Benz que foi comprado pelo Mu-
nicípio, em 1967, para ser utilizado pelo Presidente 
da República Américo Tomás. Ficará hoje e amanhã 
em exposição no Centro Cívico.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 19 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (PÚBLICA) REALIZADA EM 24 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 19 da reunião pública de 
Câmara, realizada em 24 de outubro de 2016.
O Sr. Vereador Dr. José Guilherme Aguiar, não vo-
tou em virtude de não ter participado na Reunião 
de Câmara de 24 de outubro de 2016.

ACORDO DE PAGAMENTO PARA COOPERAÇÃO PARA 
A ATIVIDADE “SOHO-CURSO EUROPEU DE CAPACI-
TAÇÃO PARA VOLUNTARIADO EUROPEU VILA NOVA 
DE GAIA, PORTUGAL” A CELEBRAR ENTRE A AGÊN-
CIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA 
JUVENTUDE EM ACÇÃO E O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA
EDOC/2016/56222
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo, pela urgên-
cia. À Câmara, para ratificação, após cabimento. 
25.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
25.10.2016 que aprovou o Acordo de Pagamento 
para Cooperação para a Atividade “SOHO – Cur-
so Europeu de Capacitação para Voluntário Euro-
peu Vila Nova de Gaia, Portugal” a celebrar entre 
a Agência Nacional para a Gestão do Programa Ju-
ventude em Ação e o Município de Vila Nova de Gaia
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO CE-
LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO PARA APOIO A 
UM SEMINÁRIO DE EQUIPA DE ACOMPANHAMEN-
TO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO – AMA – FÉNIX 
– ESTORNO DE VERBA
EDOC/2016/57651
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o estorno de verba referente ao Protocolo de Acor-
do de Colaboração celebrado entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Fundação Manuel Leão, para 
apoio a um Seminário da Equipa de Acompanha-
mento, Monitorização e Avaliação – AMA-FÉNIX, 
nos termos informados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO 
DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES 
DE VILA NOVA DE GAIA – APOIO PARA ATIVIDADES 
A DESENVOLVER NA QUADRA NATALÍCIA
EDOC/2016/57451
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia, 
relativo ao apoio para atividades a desenvolver na 
Quadra Natalícia, no valor de € 33.946,06 (trinta e 
três mil, novecentos e quarenta e seis euros e seis 
cêntimos), nos termos acordados.

B. CÂMARA MUNICIPAL
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CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE 
ACORDOS QUADRO SINGULARES PARA INTER-
VENÇÕES NAS ÁREAS DAS INFRAESTRUTURAS, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CLIMATIZAÇÃO – 
DECISÃO DE CONTRATAR, PEÇAS E JÚRI DO PRO-
CEDIMENTO
EDOC 2016/60137
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o 
seguinte e nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/33939:
1. Aprovar a abertura de um procedimento por con-
curso público, nos termos da alínea b) do artigo 19º 
do CCP e de acordo com o Programa de Procedi-
mento; Caderno de Encargos; Mapas de Trabalhos 
por área de intervenção e Peças Desenhadas;
2. Aprovar os documentos e peças que o consti-
tuem;
3. Nomear o júri do procedimento, nos termos da In-
formação INT-CMVNG/2016/33939 de 02.11.2016.
APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE EXECUÇÃO 
CORRESPONDENTE À 1ª FASE DA CONSTRUÇÃO 
DO PARQUE DE S. PAIO
EDOC/2016/59933
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: “Aprovo. À Câmara, 
para ratificação. 28.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
28.10.2016 que aprovou o Projeto Técnico de Exe-
cução correspondente à 1ª Fase da Construção do 
Parque Urbano de S. Paio, nos termos da Informa-
ção nº 4/DMUA/2016 de 28.10.2016.
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
METROPOLITANO DO PORTO REALIZADA EM 7 DE 
OUTUBRO DE 2016
EDOC/2016/60152
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 30.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PARECER TÉCNICO RELATIVO À PROPOSTA DE IN-
CORPORAÇÃO POR DOAÇÃO DE COLEÇÃO DE ARTE 
COPTA NAS COLEÇÕES DA CASA MUSEU TEIXEI-
RA LOPES/CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA 
EDOC/2016/44561
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. 02.11.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Proposta de Incorporação por Doação de Coleção 
de Arte Copta nas Coleções da Casa Museu Teixeira 
Lopes/Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nos 
termos propostos.
EMAIL DA AMP A ENVIAR OS SLIDES E ELEMENTOS 
DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO 
DE 2016,COM OS SENHORES PRESIDENTES DA 
CÂMARA E O DR. PEDRO MOTA E COSTA.
EDOC/2016/58750
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 02.11.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
REGULAMENTO DO GABINETE DE AUDITORIA E 
QUALIDADE
EDOC/2016/58055
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. 28.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Regulamento do Gabinete de Auditoria e Qualida-
de, nos termos informados.
RELATÓRIO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 
2014
EDOC/2016/58046
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. 28.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Relatório Anual do Plano de Prevenção de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas relativo a 2014, 
nos termos apresentados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DA 
TRABALHADORA CRISTINA ISABEL SOUSA DIAS
EDOC/2016/45816
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: “Concordo e Autorizo. 
21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência de interesse público da trabalhadora 
Cristina Isabel Sousa Dias, nos termos da Informa-
ção INT-CMVNG/2016/30633 de 10.10.2016.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEA-
TRO EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE € 650,00 
(SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS), ACRESCIDO 
DE IVA, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ES-
COLAS DE VALADARES
EDOC/2016/57977
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
no valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta eu-
ros), acrescido de IVA, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas de Valadares, nos termos da Informação 
nº 91/2016 de 19.10.2016.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE € 650,00 (SEIS-
CENTOS E CINQUENTA EUROS), ACRESCIDO DE 
IVA, SOLICITADO PELO CENTRO RECREATIVO DE 
MAFAMUDE
EDOC/2016/57984
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
no valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta eu-
ros), acrescido de IVA, solicitado pelo Centro Re-
creativo de Mafamude, nos termos da Informação 
nº 92/2016 de 19.10.2016.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO, NO VALOR DE € 650,00 (SEIS-
CENTOS E CINQUENTA EUROS), ACRESCIDO DE 
IVA, SOLICITADO PELO ORFEÃO DE VALADARES
EDOC/2016/59681
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
no valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta eu-
ros), acrescido de IVA solicitado pelo Orfeão de Va-
ladares, nos termos da Informação nº 91/2016 de 
19.10.2016.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO, SOLICITADO PELA ESCOLA DE 
MÚSICA DE PEROSINHO – RETIFICAÇÃO DA DE-
LIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 05 DE SETEMBRO DE 
2016, NO SENTIDO DE APROVAÇÃO TOTAL DA DIS-
PENSA DE PAGAMENTO
EDOC/2016/57285
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a retificação da deliberação de Câmara de 05 de Se-
tembro de 2016, propondo a cedência gratuita do 
Cine Teatro Eduardo Brazão, no valor de € 650,00 
(seiscentos e cinquenta euros), acrescido de IVA, 
solicitado pela Escola de Música de Perosinho, nos 
termos da Informação nº 89/2016 de 10.10.2016.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 

EDUARDO BRAZÃO, SOLICITADO PELA ACADEMIA 
DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO – RETIFICAÇÃO 
DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA, REUNIÃO ORDINÁ-
RIA DE 05 DE SETEMBRO DE 2016, NO SENTIDO DE 
APROVAÇÃO TOTAL DA DISPENSA DE PAGAMENTO
EDOC/2016/57277
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a retificação da deliberação de Câmara de 05 de 
setembro de 2016, propondo a cedência gratuita do 
Cine Teatro Eduardo Brazão, no valor de € 1.300,00 
(mil e trezentos euros), acrescido de IVA, solicitado 
pela Academia de Música de Vilar do Paraíso, nos 
termos da Informação nº 88/2016 de 10.10.2016.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A FORMAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE A 
INCÊNDIOS MINISTRADA PELOS BOMBEIROS SA-
PADORES DE VILA NOVA DE GAIA, NO VALOR DE € 
875,79 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO EUROS 
E SETENTA E NOVE CÊNTIMOS), SOLICITADO PELO 
CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVA-
DOR CAETANO E ANA CAETANO - IPSS
EDOC/2016/57481
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. 28.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à forma-
ção de meios de combate a incêndios, ministrada 
pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, 
isentando em 80% do valor de € 875,79 (oitocentos 
e setenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos), 
ou seja, o valor de € 700,63 (setecentos euros e 
sessenta e três cêntimos), solicitado pelo Centro de 
Dia e Jardim de Infância Salvador Caetano e Ana 
Caetano - IPSS, nos termos informados.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO 
DE VIATURA, A TÍTULO EXCECIONAL, COM CO-
BRANÇA DOS CUSTOS À DATA DE 20 DE SETEM-
BRO, SOLICITADO POR JÓNATAS DA FONSECA 
BOSCO
EDOC/2016/57740
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: “Autorizo nos termos 
propostos. À Câmara para ratificar. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
26.10.2016, que autorizou o levantamento de via-
tura, a título excecional, com cobrança dos custos 
à data de 20 de setembro de 2016, solicitado por 
Jónatas da Fonseca Bosco, nos termos informados.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 335,52 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO 
EUROS E CINQUENTA E DOIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO À VILA PRAIA DE ÂNCORA, NO DIA 
15 DE OUTUBRO DE 2016, SOLICITADO PELO CLU-
BE DE HÓQUEI DOS CARVALHOS
EDOC/2016/56915
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, isentando em 70% do va-
lor de € 335,52 (trezentos e trinta e cinco euros e 
cinquenta e dois cêntimos), ou seja, o valor de € 
234,86 (duzentos e trinta e quatro euros e oitenta 
e seis cêntimos), para deslocação a Vila Praia de 
Âncora, no dia 15 de outubro de 2016, solicitado 
pelo Clube de Hóquei dos Carvalhos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 437,23 (QUATROCENTOS E TRINTA 
E SETE EUROS E VINTE E TRÊS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A CAMINHA, NO DIA 15 DE OUTU-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RE-
CREATIVA E CULTURAL DE REFORMADOS DE CRES-
TUMA
EDOC/2016/56907
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 437,23 (quatrocentos e trinta e sete euros e vin-
te e três cêntimos), ou seja, o valor de € 306,06 
trezentos e seis euros e seis cêntimos), para des-
locação a Caminha, no dia 15 de outubro de 2016, 
solicitado pela Associação Recreativa e Cultural de 
Reformados de Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 544,81 (QUINHENTOS E QUARENTA E 
QUATRO EUROS E OITENTA E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A FÁTIMA, NO DIA 16 DE OUTUBRO 
DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECRE-
ATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DA QUINTA DO 
MONTE GORDO
EDOC/2016/56931
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 544,81 (quinhentos e quarenta e quatro euros 
e oitenta e um cêntimos), ou seja, o valor de € 
381,37 (trezentos e oitenta e um euros e trinta e 
sete cêntimos), para deslocação a Fátima, no dia 
16 de outubro de 2016, solicitado pela Associa-
ção Recreativa, Cultural e Desportiva da Quinta do 
Monte Gordo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 237,02 (DUZENTOS E TRINTA E SETE 
EUROS E DOIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
BAIÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2016, SOLICI-
TADO PELO CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT
EDOC/2016/58464
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
de € 237,02 (duzentos e trinta e sete euros e dois 
cêntimos), ou seja, o valor de € 165,91 (cento e 
sessenta e cinco euros e noventa e um cêntimo), 
para deslocação a Baião, no dia 22 de outubro de 
2016, solicitado pelo Clube Jovem Almeida Garrett, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 260,34 (DUZENTOS E SESSENTA EUROS 
E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO A ESPOSENDE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 
2016, SOLICITADO PELO GRUPO DESPORTIVO E 
CULTURAL DE SÃO LOURENÇO
EDOC/2016/58485
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 260,34 (duzentos e sessenta euros e trinta e qua-
tro cêntimos), ou seja, o valor de € 182,24 (cento 
e oitenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos), 
para deslocação a Esposende, no dia 22 de outubro 
de 2016, solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultu-
ral de São Lourenço, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 527,15 (QUINHENTOS E VINTE E SETE 
EUROS E QUINZE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
A ÓBIDOS E BOMBARRAL, NO DIA 29 DE OUTU-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIVERSIDADE 
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SÉNIOR DE CANELAS
EDOC/2016/53428
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 527,15 (quinhentos e vinte e sete euros e quinze 
cêntimos), ou seja, o valor de € 369,00 (trezentos 
e sessenta e nove euros), para deslocação a Óbi-
dos e Bombarral, no dia 29 de outubro de 2016, 
solicitado pela Universidade Sénior de Canelas, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 179,24 (CENTO E SETENTA E NOVE EU-
ROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO A LOUSADA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL 
DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/54747
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
de € 179,24 (cento e setenta e nove euros e vinte 
e quatro cêntimos), ou seja, o valor de € 125,47 
(cento e vinte e cinco euros e quarenta e sete cên-
timos), para deslocação a Lousada, no dia 05 de 
outubro de 2016, solicitado pela Associação Paro-
quial de Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 281,92 (DUZENTOS E OITENTA E UM 
EUROS E NOVENTA E UM CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO A MEALHADA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 
2016, SOLICITADO PELO HÓQUEI CLUBE DE PAÇO 
DO REI.
EDOC/2016/58451
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 281,92 (duzentos e oitenta e um euros e noventa 
e um cêntimos), ou seja, o valor de € 197,34 (cento 
e noventa e sete euros e trinta e quatro cêntimos), 
para deslocação a Mealhada, no dia 23 de outubro 
de 2016, solicitado pelo Hóquei Clube de Paço do 
Rei, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVES-
SA DAS SEARAS, COLOCAÇÃO DE SINAL VERTICAL 
DE TRÂNSITO PROIBIDO “EXCETO MORADORES E 
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA EB1 VILA CHÃ”, FRE-
GUESIA DE VALADARES
EDOC/2016/55187
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito na Travessa das Se-
aras, freguesia de Valadares, nos termos informa-
dos.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM VÁRIOS 
ARRUAMENTOS, FREGUESIA DE PEROSINHO
EDOC/2016/44878
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito em Vários Arrua-
mentos, freguesia de Perosinho, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REORGANI-
ZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO EM TORNO DO JARDIM 
SOARES DOS REIS, FREGUESIA DE MAFAMUDE
EDOC/2016/46009
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, reorganização da 
Circulação em torno do Jardim Soares dos Reis, fre-
guesia de Mafamude, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
ESCOLA CENTRAL, LIMITAÇÃO DA VELOCIDADE 
MÁXIMA DE 30 KM/H NO TROÇO COMPREENDIDO 
ENTRE A RUA DA MISERICÓRDIA E A ROTUNDA NA 
RUA 5 DE OUTUBRO E IMPLEMENTAÇÃO DE STOP 
NA RUA DA ESCOLA CENTRAL ANTES DA ROTUNDA 
NA RUA 5 DE OUTUBRO, FREGUESIA DE AVINTES.
EDOC/2016/56744
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. 28.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua da Escola 
Central, freguesia de Avintes, nos termos informa-
dos.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA ES-
COLA CENTRAL, JUNTO AO ENTRONCAMENTO DA 
RUA DO PADRE MANUEL HEITOR E A RUA DO FU-
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TEBOL CLUBE DE AVINTES, COLOCAÇÃO DE SINAL 
DE PROIBIÇÃO DE EXCEDER VELOCIDADE MÁXIMA 
DE 30 KM POR HORA, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/55621
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua da Escola 
Central, junto ao entroncamento da Rua do Padre 
Manuel Heitor e a Rua do Futebol Clube de Avintes, 
freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DEL-
FIM DE LIMA, NO VALOR DE € 2.682,00 (DOIS MIL 
SEISCENTOS E OITENTA E DOIS EUROS), PARA RE-
ALIZAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO, SOLICI-
TADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/57185
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito na Rua Delfim de Lima, isentando em € 
2.682,00 (dois mil seiscentos e oitenta e dois eu-
ros), para realização de obras de reabilitação, soli-
citado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS 
RUAS, NO VALOR DE € 1.425,00 (MIL QUATROCEN-
TOS E VINTE E CINCO EUROS), E COLOCAÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO, NO VALOR DE € 1.677,50 (MIL SEIS-
CENTOS E SETENTA E SETE EUROS E CINQUENTA 
CÊNTIMOS) PARA REALIZAÇÃO DO RALLYE CASINO 
ESPINHO, SOLICITADO POR TARGA CLUBE
EDOC/2016/54489
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
em várias ruas, isentando em 70% do valor de € 
1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco euros), 
ou seja, o valor de € 997,50 (novecentos e noventa 
e sete euros e cinquenta cêntimos) e pela coloca-
ção de sinalização, isentando em 70% do valor de 
€ 1.677,50 (mil seiscentos e setenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos), ou seja, o valor de € 1.174,25 
(mil cento e setenta e quatro euros e vinte e cinco 
cêntimos), para realização do Rallye Casino Espi-
nho, solicitado por Targa Clube, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS E 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR INTERRUPÇÃO DE 
TRÂNSITO NA RUA DE MONTEMOR, NO VALOR DE € 
430,50 (QUATROCENTOS E TRINTA EUROS E CIN-
QUENTA CÊNTIMOS), PARA CONSTRUÇÃO DE REDE 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/52914
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. 31.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas e prorrogação do 
prazo por interrupção de trânsito na Rua de Monte-
mor, isentando o valor de € 430,50 (quatrocentos 
e trinta euros e cinquenta cêntimos), para constru-
ção de rede de águas pluviais, solicitado pela União 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DA 
TAXA DEVIDA RELATIVAMENTE A 1 LUGAR DE ES-
TACIONAMENTO PRIVATIVO, NO VALOR TOTAL DE 
€ 179,90 (CENTO E SETENTA E NOVE EUROS E NO-
VENTA CÊNTIMOS), SITO NA RUA PINHO VALENTE, 
Nº 14, SOLICITADO PELA ETCETERA – ASSOCIA-
ÇÃO ARTÍSTICA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SAN-
TA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/54689
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. 28.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida relativa-
mente a 1 lugar de estacionamento privativo, sito 
na Rua Pinho Valente, nº 14, isentando o valor de 
€ 179,90 (cento e setenta e nove euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela ETCETERA – Associação 
Artística, União das Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL

PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES E/
OU SENHAS A TÍTULO EXCECIONAL, AOS JOVENS 
VITOR DANIEL FERNANDES ROSALINO PEREIRA, 
FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA RIBEIRO, MARCO AN-
TÓNIO SANTOS CATURNA E MARTA SOFIA ALMEI-
DA TEIXEIRA, NO VALOR DE € 882,00 (OITOCEN-
TOS E OITENTA E DOIS EUROS), SOLICITADO PELA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
EDOC/2016/54740
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 proposta de comparticipação de passes e/ou se-
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nhas, aos jovens Vitor Daniel Fernandes Rosalino 
Pereira, Francisco José Silveira Ribeiro, Marco Antó-
nio Santos Caturna e Marta Sofia Almeida Teixeira, 
no valor de € 882,00 (oitocentos e oitenta e dois 
euros), solicitado pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
MUNICIPAL, NO VALOR ANUAL DE € 833,02 (OITO-
CENTOS E TRINTA E TRÊS EUROS E DOIS CÊNTI-
MOS), SOLICITADO POR TATIANA DUSCOVA PARA 
O FILHO SERGEI DUSCOV
EDOC/2016/48370
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 taxa municipal devida 
pela utilização da piscina municipal, isentando em 
70% do valor anual de € 833,02 (oitocentos e trinta 
e três euros e dois cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 583,11 (quinhentos e oitenta e três euros e onze 
cêntimos), solicitado por Tatiana Duscova, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
MUNICIPAL DE MARAVEDI, NO VALOR ANUAL DE € 
315,00 (TREZENTOS E QUINZE EUROS), SOLICITA-
DO POR ROSALINA MARIA DA SILVA PINTO
EDOC/2016/48376
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 taxa municipal devi-
da pela utilização da piscina municipal de Marave-
di, isentando em 70% do valor anual de € 315,00 
(trezentos e quinze euros), ou seja, o valor de € 
220,50 (duzentos e vinte euros e cinquenta cênti-
mos), solicitado por Rosalina Maria da Silva Pinto, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
MUNICIPAL VILA D’ESTE, NO VALOR ANUAL DE € 
1.105,00 (MIL CENTO E CINCO EUROS), SOLICITA-
DO POR MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA TEIXEIRA 
PARA O FILHO TIAGO RAFAEL PEREIRA TEIXEIRA
EDOC/2016/49502
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 taxa municipal devida 
pela utilização da piscina municipal de Vila d’Este, 
isentando em 70% do valor anual de € 1.105,00 

(mil cento e cinco euros), ou seja, o valor de € 
773,50 (setecentos e setenta e três euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por Maria da Concei-
ção Pereira Teixeira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
MUNICIPAL VILA D’ESTE, NO VALOR ANUAL DE € 
335,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO EUROS), 
SOLICITADO POR BELISA DIANA BARBOSA SILVA
EDOC/2016/55980
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal devida 
pela utilização da piscina municipal de Vila d’Este, 
isentando em 70% do valor anual de € 335,00 (tre-
zentos e trinta e cinco euros), ou seja, o valor de 
€ 234,50 (Duzentos e trinta e quatro euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por Belisa Diana Bar-
bosa Silva, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
MUNICIPAL VILA D’ESTE, NO VALOR ANUAL DE € 
1.150,00 (MIL CENTO E CINQUENTA EUROS), SO-
LICITADO POR ISIDORO MANUEL SILVA SANTOS
EDOC/2016/52859
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 taxa municipal devida 
pela utilização da piscina municipal de Vila d’Este, 
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), solicitado por 
Isidoro Manuel Silva Santos, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL VILA D’ESTE), 
SOLICITADO PELA UTENTES DA APPDA NORTE – 
RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 05 
DE SETEMBRO DE 2016, DE € 2.325,00 PARA € 
3.150,00
EDOC/2016/40076
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a retificação da deliberação de Câmara de 05 de se-
tembro de 2016 relativa à dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipamen-
tos municipais (piscina municipal de Vila d’Este), 
isentando no valor de € 3.150,00 (três mil cento 
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e cinquenta euros), solicitado pela APPDA NORTE, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE MARAVEDI), 
NO VALOR DE € 1.125,00 (MIL CENTO E VINTE E 
CINCO EUROS), SOLICITADO PELO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DA NOSSA SENHORA 
DA MISERICÓRDIA
EDOC/2016/58207
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamentos municipais (piscina 
municipal de Maravedi no valor de € 1.125,00 (mil 
cento e vinte e cinco euros), solicitado pelo Centro 
de Acolhimento Temporário da Nossa Senhora da 
Misericórdia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE MARAVEDI), 
NO VALOR DE € 1.170,00 (MIL CENTO E SETENTA 
EUROS), PARA FREQUÊNCIA DE AULAS /SESSÕES 
DE NATAÇÃO/HIDROTERAPIA AOS ALUNOS IDEN-
TIFICADOS E SOLICITADO PELA INSTITUIÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL NOVO FUTURO.
EDOC/2016/54417
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamentos municipais (piscina mu-
nicipal de Maravedi), no valor de € 1.170,00 (mil 
cento e setenta euros), solicitado pela Instituição 
de Solidariedade Social Novo Futuro, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS DÍVIDAS DA UTENTE 
DA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, NO VALOR 
DE € 32,00 (TRINTA E DOIS EUROS), SOLICITADO 
POR TATIANA SARGU
EDOC/2016/55824
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação da dívida de Tatiana Sargu, uten-
te da Piscina Municipal da Granja, no montante de 
€32,00 (trinta e dois euros), correspondente ao pa-
gamento de uma mensalidade e multa, 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, 
SOLICITADO PELA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE CA-
NELAS – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂ-
MARA DO VALOR DE € 1.500,00 PARA €1.650,00
EDOC/2016/48258
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a deliberação de Câmara de 03.10.2016 e aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal devida 
pela utilização de equipamento municipal (Piscina 
Municipal de Vila d’Este), durante o ano letivo de 
2016/2017, no valor de € 1.650,00 (mil seiscen-
tos e cinquenta euros), solicitado pela Universidade 
Sénior de Canelas, 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 1.105,00 (MIL CENTO E CINCO EU-
ROS), SOLICITADO POR JOAQUIM OLIVEIRA MA-
GALHÃES PARA A SUA FILHA DIANA OLIVEIRA MA-
GALHÃES
EDOC/2016/53905
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.11.2016”
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 70% do valor de € 
1.105,00 (mil cento e cinco euros), ou seja, o valor 
de € 773,50 (setecentos e setenta e três euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado por Joaquim Olivei-
ra Magalhães, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL AURORA 
CUNHA), DURANTE O ANO LETIVO DE 2016/2017, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SEGURO 
– ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL – RE-
TIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DO VA-
LOR DE € 675,00 PARA €1.003,13.
EDOC/2016/49242
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a deliberação de Câmara de 19.09.2016 e aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal devi-
da pela utilização de equipamento municipal (Pis-
cina Municipal Aurora Cunha), durante o ano letivo 
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de 2016/2017, no valor de € 1.003,13 (mil e três 
euros e treze cêntimos), solicitado pela Associação 
Abrigo Seguro – Associação de Solidariedade So-
cial, nos termos informados.
PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE UM CRÉDITO NO 
VALOR DE € 43,50 (QUARENTA E TRÊS EUROS E 
CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO POR MARIA 
FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, UTENTE DA PIS-
CINA MUNICIPAL DA GRANJA, RELATIVO AOS ME-
SES DE MAIO A JULHO DE 2016 POR PAGAMENTO 
INDEVIDO
EDOC/2016/56199
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o crédito no valor de € 43,50 (quarenta e três euros 
e cinquenta cêntimos), a favor de Maria Francisca 
dos Santos Mota, utente da Piscina Municipal da 
Granja, relativa ao pagamento dos meses de maio 
a julho de 2016 (3x12,50€) e respetivas multas 
(3x2,00€), por pagamento indevido, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO 
VALOR DE € 79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SO-
LICITADO POR ALICE SILVA GOMES
EDOC/2016/46172
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de vis-
toria 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 Alice Silva Gomes, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO 
VALOR DE € 79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SO-
LICITADO POR MARIA ADELAIDE CORREIA DA VEI-
GA
EDOC/2016/55727
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de vis-
toria 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 Adelaide Correia da Veiga, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E AM-
BIENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE RECU-
PERAÇÃO DE FAUNA DO PARQUE BIOLÓGICO DE 
GAIA 2015
EDOC/2016/18303
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 para co-
nhecimento. 31.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE REPAVIMENTAÇÃO IN-
TEGRAL DO ÂNGULO DA RUA DA PALMA E RUA DO 
ALTO – LUGAR DA SERPENTE, SOLICITADO POR 
ANTÓNIO SOARES RIBEIRO – PROCESSO 464/72 – 
P - PL, FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/23254
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. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de repavimentação integral do ângulo 
da Rua da Palma e Rua do Alto – Lugar da Serpen-
te, solicitado por António Soares Ribeiro – Processo 
464/72 – P - PL, freguesia de Vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
CAROLINA DA SILVA RIBEIRO BRAGA – PROC.º 
114/15 – PL, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/54072
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, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal de urbanização, solicitado por Carolina da 
Silva Ribeiro Braga – Proc.º 114/15 – PL, freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, NO 
VALOR DE € 437,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E 
SETE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAINHA 
SANTA – PROC.º 4313/16 – PL, UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2016/59172
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa a título de ocu-
pação do espaço público, isentando em € 437,50 
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(quatrocentos e trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado pelo Condomínio do Edifício 
Rainha Santa – Proc.º 4313/16 – PL, União das Fre-
guesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO PELO PETROCORVO – POSTO ABAS-
TECIMENTO LDA - PROCESSO 690/16 – PC, FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/59187
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por Petrocorvo – Posto 
Abastecimento LDA - Processo 690/16 – PC, fre-
guesia de Arcozelo, relativa à liquidação de taxa 
devida pela instalação e funcionamento de posto 
de abastecimento de combustíveis e manter o des-
pacho do Sr. Vice-Presidente de 01 de março de 
2016 que determinou a notificação da requeren-
te da liquidação da referida taxa, no montante de 
€ 5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2016, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DA PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO DAS INFRAESTRUTU-
RAS DE ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES E 
RESPETIVOS ACESSÓRIOS, SOLICITADO PELA PT 
COMUNICAÇÕES, S.A. - PROCESSO 643/16 – ANT, 
VÁRIOS LOCAIS
EDOC/2016/59176
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por PT Comunicações, 
S.A. - Processo 643/16 – ANT, Vários Locais, rela-
tiva à liquidação das taxas devidas pela instalação 
das infraestruturas de estações de radiocomunica-
ções e respetivos acessórios e manter o despacho 
do Sr. Vice-Presidente de 01 de março de 2016 que 
determinou a notificação da requerente da liquida-
ção das taxas devidas, no montante de € 74.812,00 
(setenta e quatro mil, oitocentos e doze euros), re-
lativa ao ano de 2016, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DA PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO DAS INFRAESTRUTU-
RAS DE ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES E 
RESPETIVOS ACESSÓRIOS, SOLICITADO PELA MEO 
– SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, 
S.A. - PROCESSO 644/16 – ANT, VÁRIOS LOCAIS
EDOC/2016/59158
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação apresentada por MEO – Serviços 
de Comunicações e Multimédia, S.A. - Processo 
644/16 – ANT, Vários Locais relativa à liquidação 
das taxas devidas pela instalação das infraestrutu-
ras de estações de radiocomunicações e respetivos 
acessórios e manter o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente de 01 de março de 2016 que determinou a 
notificação da requerente da liquidação das taxas 
devidas, no montante de € 1.609,00 (mil seiscen-
tos e nove euros), relativa ao ano de 2016, nos 
termos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOLI-
CITADO POR CRISTINA SOUSA & CARLOS ASSUN-
ÇÃO – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – PROCESSO 
4035/16 - CERT, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRI-
JÓ E SERMONDE
EDOC/2016/59162
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão onde conste parecer favo-
rável à constituição do regime de compropriedade 
sobre o prédio sito na Rua da Escola Nova – Lugar 
de Murracezes de Cima, inscrito nas matrizes sob 
o artigo 395 urbano e 1575 rústico, descrito na 2ª 
Conservatória de Registo Predial sob o nº 4645, 
solicitado por Cristina Sousa & Carlos Assunção – 
Sociedade de Advogados – Proc.º 4035/16 - CERT, 
União das Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECO-
NHECE QUE O PRÉDIO URBANO SITO NA RUA LUIS 
DE CAMÕES E RUA DA FERVENÇA, N.ºs 163, 165, 
167 E 173, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA É PASSÍVEL 
DE SER CONSIDERADA COMO OBRA DE REABILI-
TAÇÃO URBANÍSTICA INICIADA E CONCLUÍDA EM 
2014 E RECONHECIMENTO DE QUE SE ENCONTRAM 
REUNIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGALMENTE EXI-
GIDOS PARA ISENÇÃO DO IMI, COM OBRA INICIA-
DA E CONCLUÍDA NO ANO DE 2014, SOLICITADO 
POR JOAQUIM DE OLIVEIRA FÉLIX – PROCESSO 
3793/16 – CERT. – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/59192
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão que reconhece que o prédio 
urbano sito na Rua Luis de Camões e Rua da Fer-



Nº 71 | novembro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

14

vença, nºs 163, 165, 167 e 173, União das Fre-
guesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada 
é passível de ser considerada como obra de rea-
bilitação urbanística iniciada e concluída em 2014 
e reconhecer de que se encontram reunidos os 
pressupostos legalmente exigidos para isenção do 
IMI, com obra iniciada e concluída no ano de 2014, 
solicitado por Joaquim de Oliveira Félix – Processo 
3793/16 – CERT – União das Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECO-
NHECE QUE O PRÉDIO URBANO SITO NA RUA CAIS 
DE SANTO ANTÓNIO OU CAIS DO CAVACO OU CAIS 
CAPELO IVENS, FREGUESIA DE SANTA MARINHA É 
PASSÍVEL DE SER CONSIDERADA COMO OBRA DE 
REABILITAÇÃO URBANÍSTICA E RECONHECIMENTO 
DE QUE SE ENCONTRAM REUNIDOS OS PRESSU-
POSTOS LEGALMENTE EXIGIDOS PARA ISENÇÃO 
DO IMT PARA A REFERIDA FRAÇÃO
EDOC/2016/59145
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão que reconhece que a fração 
autónoma designada pela Letra S do prédio urbano 
sito na Rua Cais de Santo António ou Cais do Cavaco 
ou Cais Capelo Ivens, freguesia de Santa Marinha é 
passível de ser considerada como obra de reabilita-
ção urbanística e reconhecer de que se encontram 
reunidos os pressupostos legalmente exigidos para 
isenção do IMT para a referida fração, solicitado por 
Squarestone Atlantic Regeneration LLP – Sucursal 
em Portugal – Processo 4179/16 – CERT, União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afura-
da, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO INTE-
GRAL NO LUGAR DA ALHEIRA DE BAIXO, SOLICI-
TADO POR MARIA ANGELINA ALVES DA ROCHA – 
PROCESSO 2408/03 – PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/59200
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de repavimentação integral no Lugar da 
Alheira de Baixo, solicitado por Maria Angelina Al-
ves da Rocha – Processo 2408/03 – PL, União das 
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR 
DE € 617,31 (SEISCENTOS E DEZASSETE EUROS 
E TRINTA E UM CÊNTIMOS), SOLICITADO POR LÚ-

CIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A. – PROC.º 
2560/16 – PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/59119
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de ur-
banização (TMU), isentando em 50% do valor de € 
617,31 (seiscentos e dezassete euros e trinta e um 
cêntimos), ou seja, o valor de € 308,66 (trezentos 
e oito euros e sessenta e seis cêntimos), solicitado 
por Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A. – Proc.º 
2560/16 – PL, União das Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, AO ABRIGO 
DO REGIME EXCECIONAL DE DISPENSA DE PAGA-
MENTO DE TAXAS DEVIDAS POR OPERAÇÕES UR-
BANÍSTICAS OBJETO DE LEGALIZAÇÃO, SOLICITA-
DO POR ANA DA SILVA RAMIRES LOPES – PROCº 
2081/16 - LEG, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFA-
MUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/59202
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. 26.10.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 627,80 (SEIS-
CENTOS E VINTE E SETE EUROS E OITENTA CÊN-
TIMOS), SOLICITADO POR CEP – COOPERATIVA 
DE ENSINO POLITÉCNICO, C.R.I. – PROCESSO Nº 
236/16 – VÁRIOS LOCAIS
EDOC/2016/58052
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade, 
isentando em 90% do valor de € 627,80 (seiscentos 
e vinte e sete euros e oitenta cêntimos), ou seja, 
o valor de € 565,02 (quinhentos e sessenta e cinco 
euros e dois cêntimos), solicitado por CEP – Coo-
perativa de Ensino Politécnico, C.R.I. – Processo nº 
236/16 – Vários Locais, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 600,60 (SEIS-
CENTOS EUROS E SESSENTA CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR ENSIGAIA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA – PROCESSO Nº 
214/16 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MA-
RINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
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EDOC/2016/58048
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, isentando em 90% do valor de € 600,60 
(seiscentos euros e sessenta cêntimos), ou seja, o 
valor de € 540,54 (quinhentos e quarenta euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), solicitado por Ensi-
gaia – Educação e Formação Sociedade Unipessoal, 
LDA – Processo nº 214/16 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 600,60 (SEIS-
CENTOS EUROS E SESSENTA CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR ENSIGAIA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA – PROCESSO Nº 
232/16 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MA-
RINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/58041
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. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, isentando em 90% do valor de € 600,60 
(seiscentos euros e sessenta cêntimos), ou seja, o 
valor de € 540,54 (quinhentos e quarenta euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), solicitado por Ensi-
gaia – Educação e Formação Sociedade Unipessoal, 
LDA – Processo nº 232/16 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 600,60 (SEIS-
CENTOS EUROS E SESSENTA CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR ENSIGAIA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA – PROCESSO Nº 
233/16 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MA-
RINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/58035
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, isentando em 90% do valor de € 600,60 
(seiscentos euros e sessenta cêntimos), ou seja, o 
valor de € 540,54 (quinhentos e quarenta euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), solicitado por Ensi-
gaia – Educação e Formação Sociedade Unipessoal, 
LDA – Processo nº 233/16 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 

informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR JOAQUIM OLIVEIRA COSTA, LDA 
- PROCESSO 691/16 – PC, UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/57942
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação apresentada por Joaquim Oliveira 
Costa, LDA - Processo 691/16 – PC, União das Fre-
guesias de Serzedo e Perosinho relativa à liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamento do 
posto de abastecimento de combustíveis e manter 
o despacho do Sr. Vice-Presidente de 01 de março 
de 2016 que determinou a notificação da requeren-
te da liquidação das taxas devidas, no montante 
de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2016, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) ENTRE 25% E 
100% DO VALOR GLOBAL DE € 4.946,11 (QUATRO 
MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS EUROS E 
ONZE CÊNTIMOS) E DA TAXA DE EMISSÃO DO AL-
VARÁ NO VALOR DE € 1.509,50 (MIL QUINHENTOS 
E NOVE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLI-
CITADO POR MARIA LUISA FERREIRA DA SILVA – 
PROC.º 254/16 – PL, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/46346
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal de 
urbanização (TMU), isentando o valor global de € 
4.946,11 (quatro mil novecentos e quarenta e seis 
euros e onze cêntimos) e da taxa de emissão do 
alvará, isentando o valor 1.509,50 (mil quinhentos 
e nove euros e cinquenta cêntimos), solicitado por 
Maria Luisa Ferreira da Silva – Proc.º 254/16 – PL, 
freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR 
DE € 73,81 (SETENTA E TRÊS EUROS E OITENTA E 
UM CÊNTIMOS), SOLICITADO POR ANTÓNIO JOÃO 
SOARES MARQUES – PROC.º 2476/16/16 – LEG, 
FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/60128
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a dispensa de pagamento da taxa municipal de ur-
banização (TMU), isentando em 50% do valor de € 
73,81 (setenta e três euros e oitenta e um cênti-
mos), ou seja, o valor de € 36,91 (trinta e seis eu-
ros e noventa e um cêntimo), solicitado por António 
João Soares Marques – Proc.º 2476/16/16 – LEG, 
freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
AO ALOJAMENTO NO PARQUE BIOLÓGICO, NO VA-
LOR DE € 330,00 (TREZENTOS E TRINTA EUROS), 
EM 80%, SOLICITADO PELA OPE – ORGANIZAÇÃO 
PARA A PROMOÇÃO DOS ECOCLUBES
EDOC/2016/57677
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento referente ao alojamento 
no Parque Biológico, isentando em 80% do valor de 
€ 330,00 (trezentos e trinta euros), ou seja, o valor 
de € 264,00 (duzentos e sessenta e quatro euros), 
solicitado pela OPE – Organização para a Promoção 
dos Ecoclubes, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EM
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DA 
GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EM PARA 2017
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os Instrumentos de Gestão Previsional da Gaiurb 
Urbanismo e Habitação EM para 2017, nos termos 
informados.

ÁGUAS DE GAIA EM, SA
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DAS 
ÁGUAS DE GAIA, EM, SA RELATIVO AO ANO 2017
EDOC/2016/60334
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. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os Instrumentos de Gestão Previsional das Águas 
de Gaia EM, SA relativo ao ano de 2017, nos termos 
informados.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL, NO VALOR DE € 176,52 
(CENTO E SETENTA E SEIS EUROS E CINQUENTA 
E DOIS CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA M.C.G. – 
MOVIMENTO CIDADÃOS POR GAIA – PROCESSO Nº 
41/16

EDOC/2016/57522
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa relativa à utiliza-
ção do Auditório da Assembleia Municipal, isentan-
do em 70% do valor de € 176,52 (cento e setenta 
e seis euros e cinquenta e dois cêntimos), ou seja, 
o valor de € 123,56 (cento e vinte e três euros e 
cinquenta e seis cêntimos), solicitado pela M.C.G. – 
Movimento Cidadãos por Gaia – Processo nº 41/16, 
nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO, SOLICITADO PELA PLATEIA D’ 
EMOÇÕES – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA, REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05-09-2016, 
ALTERAÇÃO DA DECISÃO
EDOC/2016/57266
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a deliberação de Câmara de 05.09.2016 e aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Brazão, solicita-
do pela Plateia d’Emoções, nos termos da Informa-
ção nº 87/2016 de 10.10.2016.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO NO VALOR 
DE € 115,00 (CENTO E QUINZE EUROS) REFEREN-
TE AO ALOJAMENTO DE UMA NOITE PARA 7 PES-
SOAS NO PARQUE BIOLÓGICO SOLICITADO PE-
LOS PLEBEUS AVINTENSES, GRUPO DE TEATRO DE 
AVINTES
EDOC/2016/57724
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa referente ao alo-
jamento de uma noite para 7 pessoas no Parque 
Biológico, isentando o valor de € 115,00 (cento e 
quinze euros), solicitado pelos Plebeus Avintenses, 
Grupo de Teatro de Avintes, nos termos informa-
dos.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DE UMA PARCELA DE 
TERRENO COM ÁREA DE 15,50 M2 SITA NO LO-
TEAMENTO MUNICIPAL DE RIBES, CANELAS – POP 
4090/14, REQUERENTE: JOÃO DE SOUSA PINTO
EDOC/2015/32774
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. 02.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
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ter à apreciação da Assembleia Municipal, nos ter-
mos do disposto da alínea q) do nº 1, do artigo 
25 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, a desa-
fetação do domínio público para o domínio priva-
do municipal, da parcela de terreno com a área de 
15,50m2 sita na Rua do Município, freguesia de Ca-
nelas, integrada no Loteamento Municipal de Ribes, 
omissa na matriz predial rústica e urbana e descrita 
na 2ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob parte do nº 00233/231285, identifi-
cada na planta de localização anexa à Informação 
INT-CMVNG/2016/33891 de 31.10.2016.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente colocou à consideração dos 
presentes a inserção de um novo ponto na ordem 
de trabalhos, o que foi unanimemente aceite.
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE AVIN-
TES – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 
EDOC/2016/55932
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. 04.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade:
1. Aprovar o relatório final, designadamente a pro-
posta de adjudicação de “Construção do Pavilhão 
Municipal de Avintes” à empresa NORCEP, CONS-
TRUÇÕES SA, pelo valor de € 987.000,00 (nove-
centos e oitocentos e sete mil euros) acrescida a 
taxa legal aplicável, desta decisão notificando-se 
todos os concorrentes. 
2. Em cumprimento do disposto no art.º 77 do CCP 
aprovar que seja notificado o concorrente adjudica-
tário para que a presente no caso previsto do pro-
grama de concurso, os documentos de habilitação 
bem como, ainda nos termos do art.º 88, preste 
caução no valor de € 49.350,00 (quarenta e nove 
mil e trezentos e cinquenta euros), correspondente 
a 5% do preço contratual.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 55 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, 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.2. ATA N.º 22
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
21 DE NOVEMBRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues e o Senhor Vereador Dr. 
Delfim Manuel Magalhães de Sousa.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo.
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 17 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas e 45 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Vice-Presidente solicitou que a reunião do dia 
5/12 fosse às 17h00 e não às 15h00, tendo a pro-
posta sido acolhida por todos os presentes.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar apresentou um 
voto de pesar pelo falecimento do Senhor Padre Dr. 
João de Freitas Ferreira.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Padre 
Dr. João de Freitas Ferreira.

PONTO PRÉVIO Nº 3
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar deu a conhecer 
que o Município de Vila Nova de Gaia foi distinguido 
como “Município Amigo do Desporto”, pela Asso-
ciação Portuguesa de Gestão do Desporto e pela 
Cidade Social.

PONTO PRÉVIO Nº 4
O Sr. Vereador Firmino Pereira apresentou um pe-
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dido de esclarecimento sobre o ponto de situação 
do Centro de Congressos de Gaia, que a seguir se 
transcreve:
“Em 17.04.2015 o Presidente de Câmara Eduardo 
Vitor Rodrigues anunciava a um jornal da região 
que Gaia vai ter um Centro de Congressos. Na reu-
nião de 20.06.2016 foi aprovado por maioria, em 
reunião de Câmara, uma proposta para a criação de 
um grupo de trabalho multidisciplinar que estudasse 
a contratualização, localização, conceção, constru-
ção e exploração do futuro Centro de Congressos. 
Foi ainda referido que o relatório seria apresentado 
em Setembro de 2016. Estamos em Novembro de 
2016, não sabendo qualquer desenvolvimento que 
este assunto teve neste intervalo de tempo. Duas 
questões que gostaria desde já colocar, porque ad-
mite que o grupo de trabalho esteve reunido e pos-
sa ser a Câmara informada, se já encontraram a 
localização para o referido Centro de Congressos e 
qual é o modelo conceptual de construção e explo-
ração do referido Centro de Congressos. 

PONTO PRÉVIO Nº 5
O Sr. Vereador Firmino Pereira apresentou o ponto 
prévio que a seguir se transcreve:
“Em Setembro de 2015, o então Primeiro-Ministro 
Dr. Pedro Passos Coelho, assinou com a Câmara 
Municipal de Gaia, a criação do Centro de Forma-
ção Profissional de Gaia. É evidente que o Centro 
de Formação Profissional de Gaia é uma mais va-
lia enorme para um concelho com a dimensão de 
Vila Nova de Gaia, com um Instituto de Emprego 
que regista muita frequência, infelizmente com 
muita gente desempregada e competia à Câmara 
Municipal de Gaia, disponibilizar, nesse protoco-
lo, instalações ao IEFP, para o funcionamento do 
centro de formação. Soubemos há cerca de meio 
ano, numa reunião de Câmara, que afinal o Insti-
tuto de Emprego e Formação Profissional, através 
do Ministério competente, iria construir um edifí-
cio de raiz num terreno cedido pelo Município, que 
era um terreno em Vilar de Andorinho, na EN 222, 
onde esteve para ser construído um centro escolar 
e esta referência foi divulgada na comunicação so-
cial. Aquando a discussão do Plano de Atividades e 
Orçamento da Câmara para 2017 há cerca de 15 
dias, numa pergunta por si colocada, entendi por 
resposta do Sr. Presidente da Câmara que afinal o 
Centro de Formação Profissional poderia ocupar as 
instalações do edifício onde funciona a escola Su-
perior de Tecnologia e Saúde, abandonando aquela 
ideia de construção no terreno cedido pela Câma-
ra. Todos comungamos a importância da entrada 
em funcionamento do Centro Profissional de Gaia 
e temos de lamentar o atraso na sua fomentação. 
Afinal, decorrido mais de um ano de formalização 
do acordo entre o Governo e a Câmara, qual é a 
solução para a localização do Centro de Formação 

Profissional.”

PONTO PRÉVIO Nº 6
O Sr. Vereador Firmino Pereira apresentou o ponto 
prévio que a seguir se transcreve:
“A criação da Frente Atlântica que associou os Mu-
nicípios do Porto, de Gaia e Matosinhos fazia acre-
ditar no lançamento de uma estratégia comum de 
desenvolvimento de múltiplos projetos e ações.
Em Dezembro de 2013 foi assinada a Carta de 
Compromisso onde estão identificados alguns obje-
tivos programáticos.
Decorrido um ano, em Dezembro de 2014, foi anun-
ciada a formalização da associação. Neste contexto 
a Frente Atlântica contaria com uma equipa técnica 
formada por funcionários dos três Municípios que 
tinham como função preparar documentos estra-
tégicos.
O arranque com entusiasmo e as promessas de tra-
balho conjunto dos Presidentes das respetivas Câ-
maras Municipais, faziam esmorecer os mais cép-
ticos quanto ao futuro imparável desta associação.
Decorridos quase dois anos da sua existência a 
Frente Atlântica é um marasmo e um autêntico em-
buste na definição de projetos estratégicos para os 
três Municípios.
Tirando a assinatura de um contrato DLBC (De-
senvolvimento Local de Base Comunitário) e meia 
dúzia de eventos recreativos, é muito pouco para 
registar publicamente atividade digna de referência 
da Frente Atlântica, continuando os três Municípios 
a desenvolverem os seus programas sem retirarem 
qualquer proveito do potencial conjunto.
Hoje, tenho de afirmar a falência política completa 
da Frente Atlântica que deve fazer corar os prota-
gonistas de tal ideia.
É total a incapacidade de apresentação de ações 
comuns com o intuito de desenvolver a comunida-
de dos três Municípios e como surgiu posso afirmar 
que a Frente Atlântica teve um desaparecimento e 
apagamento meteórico.
A Frente Atlântica está hoje envolta numa tempes-
tade de vazio ideológico e programático, não sendo 
relevante para nada a sua existência, fruto da in-
capacidade de empenhamento dos Presidentes de 
Câmara envolvidos.
Firmino Pereira (Vereador). 21 de Novembro de 
2016”
O Sr. Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Azevedo ma-
nifestou ao Sr. Vereador do Desporto, Dr. José Gui-
lherme Aguiar, o seu agradecimento pessoal e de 
todo o executivo municipal, pelo trabalho desen-
volvido.
Relativamente ao Centro de Congressos, disse ser 
verdade tratar-se de um assunto complexo e o Sr. 
Vereador Firmino Pereira, que já esteve em funções 
executivas, sabe que uma obra desta envergadura 
e no modelo que a Câmara Municipal pretende, não 
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se consegue idealizar e realizar num curto espa-
ço de tempo. Que o Centro de Congressos tem a 
si acoplado um hotel, uma superfície comercial e, 
eventualmente, um equipamento desportivo e um 
parque de lazer, pelo que, é algo complexo para se 
concretizar num curto espaço de tempo, sobretudo, 
quando o Município herdou uma situação delicada 
do executivo anterior. Que o complexo é um Cen-
tro de Congressos e não apenas um equipamen-
to ou um edifício, tem de ter uma filosofia comum 
que tenha vários intervenientes a funcionar no es-
paço. Que este executivo definiu um conjunto de 
orientações, nomeadamente, que tipo de centro de 
congressos que se pretendia; que tipo de serviços 
acoplados e definir um raio de ação e de localização 
do equipamento. Que, neste momento, essa situa-
ção está praticamente definida, tendo um conjun-
to de orientações prévias que serão presentes em 
reunião de Câmara para discussão em breve. Disse 
que ainda não existe uma localização e que será, à 
partida, uma parceria com entidades privadas para 
a construção dos equipamentos complementares 
ao Centro de Congressos. Que o modelo de explo-
ração é complexo e não é fácil de implementar, de-
vido à complexidade do equipamento pretendido. 
Disse que o Departamento Jurídico está a estudar a 
questão e presume-se que na primeira reunião de 
janeiro de 2017, será apresentado o assunto para 
discussão. Relativamente ao Centro de Formação 
Profissional de Gaia, disse que o contrato compro-
misso foi assinado no final do mandato do Gover-
no anterior, onde o Município se disponibilizou para 
ceder uma área para o Centro de Formação, sen-
do ressarcido de um valor, o qual seria ajustado 
com o Ministério das Finanças e pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, assim como, as 
instalações a construir teriam de ser validadas pelo 
referido instituto. Que aquilo que o Município fez foi 
avançar de imediato com soluções. Que a Câmara 
Municipal fez um projeto em Vilar de Andorinho, na 
EN222, que acolheu a aprovação do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, mas ainda está a 
aguardar uma resposta do Ministério das Finanças 
relativamente ao valor da comparticipação mensal 
que vão pagar ao Município, para que o Município 
saiba qual a área de construção e que tipo de cons-
trução vai ser feita, para perceber qual o investi-
mento envolvido, para não acontecer o mesmo que 
aconteceu com a Escola Superior de Tecnologia e 
Saúde, em que a Gaianima construiu um edifício 
e a meio do percurso, a Escola Superior de Tec-
nologia e Saúde saiu de Vila Nova de Gaia e Gaia 
ficou com um edifício desocupado. Que neste inter-
valo de tempo e atendendo que se aguarda uma 
resposta do Ministério das Finanças para definir o 
valor da renda mensal e atendendo que a Escola 
Superior de Tecnologia e Saúde saiu de Vila Nova 
de Gaia, porque na altura devida Gaia não foi capaz 

de criar as condições que a escola necessitava para 
se manter no concelho, a Câmara Municipal ques-
tionou a hipótese de instalar o Centro de Formação 
Profissional no edifício deixado devoluto pela Escola 
Superior de Tecnologia e Saúde. Que foi feito mais 
um projeto que foi apresentado ao Instituto de Em-
prego e Formação Profissional e que está previa-
mente aprovado e o Sr. Presidente do Instituto vem 
amanhã a Vila Nova de Gaia ver o espaço. Que se 
for aceite, falta apenas a validação financeira do 
Ministério das Finanças para avançar de imediato 
com a obra. Disse que a vontade da Câmara Mu-
nicipal, neste momento, é deixar cair o terreno de 
Vilar de Andorinho e avançar para a Escola Superior 
de Tecnologia e Saúde, porque o edifício está devo-
luto e tem-se que lhe dar um destino válido.
Relativamente à Frente Atlântica disse ser um pro-
jeto de desenvolvimento de uma região protago-
nizada por três Presidentes de Câmara e por três 
Municípios. Que é verdade que a Câmara Municipal 
de Gaia pretendia estar com o processo mais avan-
çado e que a associação já estivesse constituída, 
mas o Sr. Vereador Firmino Pereira sabe tratar-se 
de um processo complexo, contudo, existe um tra-
balho desenvolvido em parceria com os três Muni-
cípios, nomeadamente, no que diz respeito à Ponte 
Luís I e à Ponte do Infante; o projeto referente às 
Encostas Metropolitanas do Douro e o Fogo de Ar-
tificio. Que existem muitas coisas feitas que permi-
tem consolidar, conciliar e articular o PEDU entre o 
Porto e Gaia e que permitiu serem parceiros num 
projeto de valorização do Rio Douro, que englobou 
o centro histórico e as encostas.
O Sr. Vereador Firmino Pereira relativamente ao 
Centro de Congressos disse ficar muito preocupa-
do com aquilo que pode ser o modelo institucional 
que acaba de ser enunciado e pensa que se está 
a falar do envolvimento de privados nesta infraes-
trutura, pelo que, perguntou se no modelo pensa-
do existe ou não envolvimento de dinheiro público 
nesse complexo que, afinal, não é só o Centro de 
Congressos, é uma superfície comercial, hotel, pa-
vilhão desportivo, etc. Quanto à localização, disse 
que, desde abril de 2015, estranha que a Câmara 
Municipal ainda não tenha escolhido um local para 
o Centro de Congressos de Gaia e afins. Que aqui-
lo que o Sr. Vice-Presidente referiu é metade da 
história, omitindo o restante, porque quase que 
apostaria que só há uma solução para este mega 
empreendimento privado e pouco municipal, que é 
o terreno na Rua General Torres, nas antigas insta-
lações do Banco Borges e Irmão, que agora é pro-
priedade do BPI. Disse que ou se assume que há de 
facto um trabalho e que há uma noção daquilo que 
se pretende ou não se pretende dar informações 
corretas à reunião de Câmara.
No que diz respeito ao Instituto de Emprego e For-
mação Profissional e ao Centro de Formação, disse 
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que a Escola Superior de Tecnologia e Saúde veio 
para Gaia por vontade própria e que a Câmara Mu-
nicipal de Gaia fez um enorme esforço para trazer 
esse equipamento para o concelho, porque era po-
tenciador de toda uma zona do Centro histórico de 
Gaia, que estava degradada e que faltava algum 
enriquecimento humano que os alunos, professores 
e funcionários da Escola Superior de Tecnologia e 
Saúde, poderiam emprestar. Que a Escola não se 
vai embora porque não gosta das instalações, mas 
sim porque a Sr.ª Diretora do Instituto Politécnico 
do Porto usou Vila Nova de Gaia enquanto não teve 
soluções alternativas e, a partir do momento que 
tem uma solução alternativa do Porto, deixou de 
usar as instalações que foram cedidas pelo Municí-
pio de Vila Nova de Gaia. Disse ser uma belíssima 
solução que o Centro de Formação Profissional ocu-
pe instalações que custaram bastante dinheiro à 
Câmara, as quais com ligeiras obras de adaptação, 
servirão com relativa facilidade para aquilo que é 
a ocupação que se pretende para o Centro de For-
mação Profissional de Vila Nova de Gaia, em vez de 
estar a gastar dinheiro num edifício de raiz na EN 
222, como chegou a ser anunciado.
No que diz respeito à Frente Atlântica, disse confir-
mar a sua perceção relativamente a esta associa-
ção e ficou perplexo que ao fim de dois anos, seja 
anunciado pela primeira vez, que a associação for-
malmente não está constituída, porque foi votado 
nas Câmaras e nas Assembleias Municipais. Quanto 
aquilo que são os seus objetivos, disse haver um 
falhanço político desta tentativa de criar uma asso-
ciação que desenvolvesse uma comunidade de três 
municípios, que têm cerca de 600 mil habitantes, 
e entende que criar uma associação só para evitar 
que o Fogo de Artificio do S. João não se faça duas 
vezes, é muito pouco para uma associação com fins 
estratégicos e políticos, que tenha apenas meia dú-
zia de animações como a “Prova de Vela” e o “Fogo 
de S. João” em comum.
O Sr. Vice-Presidente relativamente à Frente Atlân-
tica, disse haver uma Lei que tem de ser cumprida 
e que a criação da associação foi aprovada pelas 
Câmara, mas, posteriormente, tem de ser aprova-
da pelo Tribunal de Contas e, enquanto não houver 
o respetivo parecer, a associação não pode ser cria-
da e, até lá, é informal e há a vontade política para 
o efeito. Que o Sr. Vereador esqueceu-se de referir 
a Ponte Luís I, porque os turistas que vão ao Porto, 
são os mesmos que vêm a Gaia, pelo que, houve a 
necessidade de garantir a mobilidade e segurança 
dos mesmos e já se conseguiu arranjar uma solução 
de consenso. Que relativamente à Ponte D. Maria, 
conseguiu-se arranjar um projeto único e comum 
entre municípios que já está inscrito no PEDU. Que 
a Frente Atlântica tem um grande objetivo que con-
siste em concorrer ao quadro comunitário de apoio 
em conjunto, até em financiamentos internacionais 

ou europeus. Que o atual Governo criou medidas 
para ativar rapidamente o quadro comunitário de 
apoio. Que quando vier o quadro comunitário de 
apoio e houver linhas específicas para articulação 
entre municípios e para estratégias metropolitanas 
ou extra concelhias, nessa altura, poderá ser anali-
sado se a Frente Atlântica faz ou não sentido. 
Relativamente à Escola Superior de Tecnologia e 
Saúde, disse que se a Sr.ª Presidente do IPP fez o 
que o Sr. Vereador afirmou, foi porque as pesso-
as que estavam na Câmara anterior não souberam 
trabalhar, porque no contrato de construção e da 
cedência do espaço devia constar que durante um 
determinado período de tempo, o IPP não sairia de 
Gaia. Que não foram capazes de tratar do alvará de 
loteamento que permitiria construir um parque de 
estacionamento nem foram capazes de criar aces-
sos à Escola Superior de Tecnologia e Saúde. Que 
quando a escola formalmente notificou a Câmara 
anterior de que precisavam ampliar as instalações, 
a mesma não soube dar uma resposta e, perante a 
sua incapacidade, a Escola Superior de Tecnologia 
e Saúde arranjou caminhos alternativos.
No que diz respeito ao Centro de Congressos, disse 
que Gaia tem mais do que uma localização possí-
vel, nomeadamente, os terrenos que o Sr. Vereador 
falou, os terrenos de Casais Cidra no cruzamento 
com a EN222, os terrenos perto da zona das Águas 
de Gaia, com acessos fantásticos. Disse não ha-
ver dinheiro público ou privado envolvido, mas uma 
unidade de execução territorial pode ser uma pos-
sibilidade. Um contrato de conceção e exploração 
também pode ser outra possibilidade entre várias. 
Que será um concurso transparente e há vários lo-
cais em Gaia que satisfazem a pretensão da Câma-
ra Municipal.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José 
Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS Nº 20 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (EXTRAORDINÁRIA) DE 31 DE 
OUTUBRO DE 2016 E DA ATA Nº 21 DA REUNIÃO 
DE CÂMARA (ORDINÁRIA) REALIZADA EM 07 DE 
NOVEMBRO DE 2016
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas no 
original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a ata nº 20 da reunião de Câmara 
(extraordinária) de 31 de outubro de 2016.
A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira 
não votou em virtude de não ter participado na 
Reunião de Câmara de 31 de outubro de 2016.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a ata nº 21 da reunião de Câmara 
(ordinária) de 07 de novembro de 2016.
O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira e a 
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Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira não votaram em virtude de não terem 
participado na Reunião de Câmara de 07 de no-
vembro de 2016.
PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO TRABA-
LHADOR EDUARDO ZACARIAS MOREIRA FERREIRA 
SOARES - RELATÓRIO FINAL
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar, 
precedido de votação secreta, o arquivamento do 
processo disciplinar instaurado ao trabalhador Edu-
ardo Zacarias Moreira Ferreira Soares, nos termos 
do relatório final.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Firmino 
Jorge Anjos Pereira.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
GAIENSE – COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPES-
SOAL, LDA, O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E INSTITUIÇÕES DE ENSINO
EDOC/2016/62481
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Gaiense 
– Comunicações e Eventos Unipessoal Ld.ª, o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e Instituições de Ensino, 
no âmbito da iniciativa Jornal “Melhor Escola”, nos 
termos acordados.
Entrou na reunião o Senhor Vereador Firmino Jorge 
Anjos Pereira.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO 
– FEIRA DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/61574
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, para apoio a obras 
de beneficiação no espaço onde se realiza a Feira 
de Vilar do Paraíso, no valor de 150.000,00 €, nos 
termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A GAIURB – 
URBANISMO E HABITAÇÃO, EM – PROGRAMA DE 
DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL
EDOC/2016/62634
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas no 

original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a GAIURB – URBANISMO 
E HABITAÇÃO, EM, no âmbito do programa de revi-
talização da economia local, no valor de 183.300,00 
€, nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A AAPDA, A 
APPACDM E CERCIGAIA PARA APOIO FINANCEIRO 
A EDIÇÃO DE CD’S
EDOC/2016/62140
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a APPDA – Associação 
Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvi-
mento e Autismo, para produção e edição de um 
CD, no valor de 3.500,00 €, nos termos acordados.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a CERCIGAIA – Coope-
rativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados, para produção e edição de um CD, no 
valor de 3.500,00 €, nos termos acordados.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a APPACDM – Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental, para produção e edição de um CD, no valor 
de 3.500,00 €, nos termos acordados.
Ausentaram-se da reunião os Senhores Vereadores 
Firmino Jorge Anjos Pereira e Dr. Manuel António 
Correia Monteiro.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, ADMINISTRA-
ÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP, CENTRO 
HOSPITALAR GAIA/ESPINHO E LIGA DOS AMIGOS 
DO CENTRO HOSPITALAR DE GAIA PARA BENEFI-
CIAÇÃO DA UNIDADE II DO CENTRO HOSPITALAR
EDOC/2016/62323
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia Administração Regio-
nal de Saúde do Norte IP, o Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho e a Liga dos Amigos do 
Centro Hospitalar de Gaia, para apoio a obras de 
melhoramento a efetuar na Unidade II do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, no valor 
de 140.000,00 €, nos termos acordados.
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Entraram na reunião os Senhores Vereadores Fir-
mino Jorge Anjos Pereira e Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A IGRE-
JA LUSITANA CATÓLICA APOSTÓLICA EVANGÉLICA 
– PARCERIA PARA VALORIZAÇÃO DE ACERVO AR-
QUIVÍSTICO
EDOC/2016/62879
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Igreja Lusitana Católica 
Apostólica Evangélica, para valorização do acervo 
arquivístico, nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FUNDAÇÃO 
CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA PARA APOIO 
À ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
EDOC/2016/57529
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Fundação Conservatório 
Regional de Gaia, para apoio à atribuição de bolsas 
de estudo, no valor de 23.628,00 €, nos termos 
acordados.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Firmino 
Jorge Anjos Pereira.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O INSTITUTO 
SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA PARA APOIO A CI-
CLO DE CONFERÊNCIAS
EDOC/2016/62997
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e o Instituto Superior Politéc-
nico Gaya, para apoio ao ciclo de conferências “Ci-
dades Inteligentes num mundo em rede”, no valor 
de 15.000,00 €, nos termos acordados.
Entrou na reunião o Senhor Vereador Firmino Jorge 
Anjos Pereira.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA 
DE FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA PARA 
APOIO PARA REMODELAÇÃO DA SECRETARIA E RE-
NOVAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA
EDOC/2016/62576

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de São 
Félix da Marinha, para apoio a obras de remodela-
ção da secretaria e renovação da rede informática, 
no valor de 20.000,00 €, nos termos acordados.
ADENDA AO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHEN-
SE – APOIO FINANCEIRO
EDOC/2016/62878
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado em 
30 de junho de 2015 entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o Grupo Musical da Mocidade Perosinhen-
se, no valor de 20.000,00 €, nos termos acordados.
ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A FEDERAÇÃO DAS COLETI-
VIDADES DE VILA NOVA DE GAIA PARA REPRESEN-
TAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
EDOC/2016/62482
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Federação das Coletivida-
des de Vila Nova de Gaia, para apoio da representa-
ção e apoio ao movimento associativo, no valor de 
7.500,00 €, nos termos acordados.
ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A FEDERAÇÃO DAS CO-
LETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA PARA APOIO 
AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO NO ÂMBITO DO PA-
GAMENTO DA TAXA DE DIREITOS DE AUTOR DEVI-
DA À SPA
EDOC/2016/62212
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Federação das Coletivida-
des de Vila Nova de Gaia, para apoio ao movimento 
associativo no âmbito do pagamento da Taxa de Di-
reitos de Autor devida à SPA, no valor de 10.000,00 
€, nos termos acordados.
PEDIDO DE REABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 
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CLASSIFICAÇÃO DO COMPLEXO DA FÁBRICA DE 
CERÂMICA E FUNDIÇÃO DAS DEVESAS, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA, CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA, DISTRITO DO PORTO. CS 1090503
EDOC/2016/62586
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 14.11.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE 
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 
RECEITAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
QUE PREVÊ A REDUÇÃO EM 50% DO VALOR DAS 
TAXAS MUNICIPAIS A PAGAR POR COMERCIANTES 
– PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL
EDOC/2016/62716
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o seguinte:
1. A abertura, com efeitos imediatos, do procedi-
mento conducente à elaboração do projeto de alte-
ração ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Vila Nova de Gaia que pre-
vê a redução em 50% do valor das taxas munici-
pais a pagar por comerciantes;
2. Que a publicitação desta iniciativa procedimental 
se efetue no sítio institucional do Município na In-
ternet, nos termos do artigo 98º do CPA, sendo que 
os interessados poderão constituir-se como tal no 
procedimento, ao abrigo do artigo 68º do CPA, no 
prazo de 10 dias, a contar da data da publicitação, 
mediante a apresentação dos seus contributos, a 
formalizar por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao Presidente da Câmara Municipal, 
com as menções previstas no artigo 102º do CPA;
3. Aprovar para efeitos de abertura do procedimen-
to e recolha de sugestões pelos interessados o an-
teprojeto de Regulamento anexo;
4. Delegar o poder de direção do procedimento na 
Diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos, 
tendo em vista a elaboração e aprovação do projeto 
definitivo e subsequente consulta pública.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO 
DO PROJETO DE REGULAMENTO QUE PROCEDE À 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA GAIAPRENDE+ 
EDOC/2016/18376
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “O presente relatório 

sobre o regulamento do Programa Gai@prende+ 
culmina um processo experimental de um progra-
ma sócio-educativo pioneiro em V.N.G e para cujo 
sucesso muito contribuiu o empenho e dedicação 
de mais de uma dezena de IPSS. O ano de 2016/17 
alarga o seu âmbito à necessidades educativas es-
peciais. Consumado este percurso, impõe-se avan-
çar para um modelo institucional mais definitivo e 
que garanta a prossecução dos objetivos em ter-
mos estáveis. Este regulamento abre, assim, o ca-
minho para a perenização do Programa Municipal 
Gai@prende+ nas políticas educativas municipais, 
ao mesmo tempo que assume um modelo mais 
estável e duradouro de contratualização, nunca 
descurando a avaliação e a fundamental parceria 
das instituições sociais, quer no quadro do Conse-
lho Municipal de Educação, quer noutros quadros. 
Este regulamento também muito se deve ao traba-
lho dos serviços municipais, em articulação com os 
parceiros locais, num programa de grande alcan-
ce nas políticas educativas do concelho. À Câmara. 
15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o projeto de Regulamento que cria o Programa 
Gai@prende+, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 119,16 (CENTO E DEZA-
NOVE EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “CAMINHADA SOLI-
DÁRIA PELO CLÁUDIO”, SOLICITADO POR MARIA 
JOÃO CAETANO MOTA
EDOC/2016/62876
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas pelos ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no valor de 
€ 119,16 (cento e dezanove euros e dezasseis cên-
timos) relativa à realização do evento “Caminhada 
Solidária pelo Cláudio”, solicitado por Maria João 
Caetano Mota, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, NO 
VALOR DE € 142,25 (CENTO E QUARENTA E DOIS 
EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
POR CELSO MARQUES RIBEIRO
EDOC/2016/51655
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
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a dispensa de pagamento de taxa pelos serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, isentando em 80% do valor de € 142,25 
(cento e quarenta e dois euros e vinte e cinco cên-
timos), ou seja, o valor de € 113,80 (cento e treze 
euros e oitenta cêntimos), solicitado por Celso Mar-
ques Ribeiro, nos termos informados.
CEDÊNCIA GRATUITA DO SALÃO NOBRE DA CASA 
MUSEU TEIXEIRA LOPES PARA A REALIZAÇÃO DA 
CERIMÓNIA “PRÉMIO TERESA ROSMANINHO – DI-
REITOS HUMANOS, DIREITOS DAS MULHERES” – 
4ª EDIÇÃO ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO POR-
TUGUESA DE MULHERES JURISTAS
EDOC/2016/62989
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a cedência gratuita do Salão Nobre da Casa Mu-
seu Teixeira Lopes, para a realização da Cerimónia 
“Prémio Teresa Rosmaninho – Direitos Humanos, 
Direitos das Mulheres”, organizada pela Associação 
Portuguesa de Mulheres Juristas.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO 1029/15 DO TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: PROSEGUR 
– COMPANHIA DE SEGURANÇA, S.A. – RÉU: MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 
335/C
EDOC/2016/62060
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.11.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE REVISÃO OFICIOSA DE ATO DE LIQUI-
DAÇÃO DE TAXA MUNICIPAL – REQUERENTE: COM-
PANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A. – IN-
FORMAÇÃO 89/DCAJRM
EDOC/2016/50126
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a revisão oficiosa de ato de liquidação de Taxa 
Municipal, solicitado pela Companhia de Seguros 
Tranquilidade SA, nos termos da Informação nº 89/
DCAJRM de 10.11.2016.
PEDIDO DE REVISÃO OFICIOSA DE ATO DE LIQUI-
DAÇÃO DE TAXA MUNICIPAL – REQUERENTE: COM-
PANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A. – IN-
FORMAÇÃO 90/DCAJRM
EDOC/2016/50118
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 

original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indefe-
rir a revisão oficiosa de ato de liquidação de Taxa 
Municipal, solicitado pela Companhia de Seguros 
Tranquilidade SA, nos termos da Informação nº 90/
DCAJRM de 10.11.2016.
REVISÃO DOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS COM 
EFICÁCIA EXTERNA PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL DO RUÍDO E INFORMA-
ÇÃO SOBRE O REGULAMENTO MUNICIPAL DE HOS-
PEDAGEM – INFORMAÇÃO DE 2016/11/04
EDOC/2016/62584
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, e nos 
termos da Informação de 04.11.2016 do Departa-
mento de Assuntos Jurídicos, o seguinte:
1. Revogar o Regulamento Municipal do Ruído;
2. Comunicar a todas as unidades orgânicas e em-
presas municipais a revogação tácita do regula-
mento Municipal de Hospedagem.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DOS LOTES Nº 26 E 
27 DA URBANIZAÇÃO DE RIBES, FREGUESIA DE 
CANELAS A PAULO SÉRGIO RAMOS MENDES PELO 
VALOR DE € 12.700,00 (DOZE MIL E SETECENTOS 
EUROS) CADA LOTE
EDOC/2016/20836
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adjudicação definitiva dos lotes nºs 26 e 27 da 
Urbanização de Ribes, freguesia de Canelas, a Pau-
lo Sérgio Ramos Mendes, pelo valor de € 12.700,00 
(doze mil e setecentos euros), cada lote, nos ter-
mos informados.
PROPOSTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
CONDUCENTE À CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTI-
MO DE CURTO PRAZO (ATÉ AO MONTANTE DE € 
7.500.000,00), NA MODALIDADE DE CONTA COR-
RENTE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 
49º E 50º, AMBOS DA LEI Nº 73/2013, DE 3 DE 
SETEMBRO.
EDOC/2016/62208
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 10.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 10.11.2016 
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que aprovou o seguinte:
1.Abertura de procedimento administrativo condu-
cente à contração do supra-mencionado emprésti-
mo;
2.Convidar as Instituições de Crédito a apresenta-
rem propostas para contratação desta operação de 
financiamento, nos termos da minuta anexa, su-
gerindo-se, desde já, a consulta às seguintes enti-
dades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, Banco 
Santander Totta, Banco Comercial Português, Ban-
co BPI, Novo Banco, Caixa de Crédito Agrícola e 
Banco Bilbao Viscaya Argentaria;
3.Que, após análise das propostas e apreciado do 
mérito das mesmas, seja remetida à Assembleia 
Municipal, para autorização, a contração do em-
préstimo aqui informado, nos termos do disposto 
nos artigos 49º da Lei nº 73/2013 e alínea f) do 
nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro;
4.Dispensar a audiência prévia nos termos do dis-
posto na alínea a) do nº1 do artigo 103º do CPA.
PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA AQUISI-
ÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUDITOR EX-
TERNO – INFORMAÇÃO INT-CMVNG/2016/27910
EDOC/2016/50779
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, propor 
à Assembleia Municipal a nomeação do Auditor Ex-
terno, Sociedade Rodrigo, Gregório & Associado, 
SROC Ld.ª, nos termos do nº. 1 do artigo 77 da lei 
nº. 73/2013 de 03 de Setembro.
PROPOSTA DE CEDÊNCIA DAS ANTIGAS INSTA-
LAÇÕES DO JARDIM DE INFÂNCIA DA QUINTA DO 
CRAVEL, FREGUESIA DE MAFAMUDE À ASSOCIA-
ÇÃO RE-FOOD
EDOC/2016/61632
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência em regime de comodato, pelo prazo de 
35 anos a contar da data da celebração do contra-
to, à RE-FOOD 4 GOOD – Associação, representada 
pelo seu núcleo RE FOOD – Gaia Centro, do prédio 
sito na Rua Coats & Clark, na União das Freguesias 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, (antigo jardim-de-
-infância da Quinta do Cravel), inscrito na matriz 
predial urbana da referida união das freguesias, 
sob o artigo 9810 e descrito na 2º Conservatória do 
Registo Predial sob o nº 4461 na extinta freguesia 
de Mafamude, nos termos do disposto no artigo 5º 
e 9º do regulamento de Atribuição de Benefícios 
Públicos, conjugado com a alínea u) do artº 33º da 
Lei 75/2013 de 12 de setembro, nos termos infor-

mados.
RENÚNCIA AO DIREITO DE SUPERFÍCIE – LOTE Nº 
49 DO LOTEAMENTO, SITO NO LUGAR DA VESSA-
DA, CRESTUMA – ACEITAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE 
LOTE E RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE DO VALOR 
LIQUIDADO, SEM QUALQUER DEDUÇÃO
EDOC/2015/9418
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
1. Aceitar, nos termos do previsto no nº 3 do artigo 
35º do Regulamento de Constituição do Direito de 
Superfície de Terrenos e Lotes de Terrenos Munici-
pais, a renúncia ao direito de superfície e a conse-
quente devolução pela requerente Domitila Maria 
da Costa Campos, do lote de terreno cedido em re-
gime de Direito de Superfície para a construção de 
habitação própria, com a área de 241m2, que cons-
titui o lote nº 49, do loteamento sito no Lugar da 
Vessada, freguesia de Crestuma, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 755 (atualmente artigo 
1809 da UF de Sandim, Olival, Lever e Crestuma) 
e descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Gaia, sob o nº 00404 – Crestuma; 
2. Restituir, também nos termos previstos no nº 3 
do artigo 35º do Regulamento de Constituição do 
Direito de Superfície de Terrenos e Lotes de Ter-
renos Municipais, à requerente, Domitila Maria da 
Costa Campos, o valor liquidado, sem qualquer de-
dução, ou seja, o valor de € 1.809,91 (mil oito-
centos e nove euros e noventa e um cêntimos), 
conforme se alcança da escritura nº 27 – Escritura 
de Cedência em Regime de Direito de Superfície, 
outorgada em 09 de setembro de 2003.
RENÚNCIA AO DIREITO DE SUPERFÍCIE – LOTE Nº 
5 DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE GULPILHARES – 
ACEITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE LOTE E RESTITUI-
ÇÃO AO ADQUIRENTE DO VALOR LIQUIDADO, SEM 
QUALQUER DEDUÇÃO
EDOC/2016/59830
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
1. Aceitar, nos termos do previsto no nº 3 do artigo 
35º do Regulamento de Constituição do Direito de 
Superfície de Terrenos e Lotes de Terrenos Munici-
pais, a renúncia ao direito de superfície e a conse-
quente devolução pelo requerente Albino Correia, 
do lote de terreno cedido em regime de Direito de 
Superfície para a construção de habitação própria, 
com a área de 236m2, que constitui o lote nº 5, 
sito na Rua Caminho da Cruz, Lugar do Monte ou do 
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Marco, freguesia de Gulpilhares, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 3425 (atualmente arti-
go 3204 da UF de Gulpilhares e Valadares) e des-
crito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Vila 
Nova de Gaia, sob o nº 1422 – Gulpilhares, cedido 
em regime de Direito de Superfície por escritura nº 
31 – Escritura de Cedência em Direito de Superfí-
cie, outorgada em 24 de agosto de 2006; 
2. Restituir, também nos termos previstos no nº 3 
do artigo 35º do Regulamento de Constituição do 
Direito de Superfície de Terrenos e Lotes de Ter-
renos Municipais, ao requerente, Albino Correia, o 
valor liquidado, sem qualquer dedução, ou seja, o 
valor de € 6.768,48 (seis mil setecentos e sessenta 
e oito euros e quarenta e oito cêntimos), conforme 
se alcança da escritura nº 31 – Escritura de Cedên-
cia em Direito de Superfície, outorgada em 24 de 
agosto de 2006.
DESCABIMENTO E ESTORNO DO VALOR REMANES-
CENTE DA PC E RED RELATIVO AO RECRUTAMENTO 
DE 35 ASSISTENTES TÉCNICOS E 14 ASSISTENTES 
OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO
EDOC/2016/62948
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o descabimento e estorno do valor remanes-
cente da Proposta de Cabimento e Requisição Ex-
terna de Despesa, relativo ao recrutamento de 35 
assistentes técnicos e 14 assistentes operacionais 
para a Educação, exceto no que concerne aos 
montantes contantes da informação da etapa 2 do 
EDOC/2016/62948, únicos previstos a executar em 
2016, nos termos informados.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DA FRA-
ÇÃO “AN“ (HABITAÇÃO 38) DO PRÉDIO SITO NA 
ALAMEDA CONDE DE SAMODÃES, 270, MAFAMU-
DE, VILA NOVA DE GAIA E EXERCÍCIO DE DIREITO 
DE PREFERÊNCIA
EDOC/2015/32556
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
1. Autorizar a alienação da fração “AN” (habitação 
38) do prédio sito na Alameda Conde de Samodães, 
nº 270, Mafamude, Vila Nova de Gaia, inscrita na 
matriz predial urbana da UF de Mafamude e Vilar do 
Paraíso sob o nº 3 – AN e registado na 2ª Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o 
nº 348/19851004 – AN, pelo valor de € 69.000,00 
(sessenta e nove mil euros), a Paula Maria Pinto 
Correia Dias e;
2. Renunciar ao direito de preferência, que legal e 

contratualmente lhe assiste, na venda previamente 
autorizada da fração “AN” (habitação 38) do pré-
dio sito na Alameda Conde de Samodães, nº 270, 
Mafamude, Vila Nova de Gaia, inscrita na matriz 
predial urbana da UF de Mafamude e Vilar do Pa-
raíso sob o nº 3 – AN e registado na 2ª Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o 
nº 348/19851004 – AN, pelo valor de € 69.000,00 
(sessenta e nove mil euros) e demais obrigações 
negociadas, a Paula Maria Pinto Correia Dias.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DA PARCELA DE TER-
RENO COM 920 M2, SITA NA RUA GENERAL TOR-
RES, INSCRITA NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB 
PARTE DO ARTIGO 6894, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E AFURADA - RETIFICAÇÃO 
DA DELIBERAÇÃO DE 16 DE JUNHO DE 2016, NO 
SENTIDO DE PASSAR A CONSTAR QUE A PARCELA 
DE TERRENO COM A ÁREA DE 920 M2, SITA NA RUA 
GENERAL TORRES, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA, QUE 
SE DESTINA À EMPRESA ÁGUAS DE GAIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE ATENDIMENTO 
AOS MUNÍCIPES E IDENTIFICADA NA PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO QUE SEGUE COMO PARCELA B, SE 
ENCONTRA OMISSA NA MATRIZ PREDIAL RÚSTI-
CA E URBANA E NÃO DESCRITA NA COMPETENTE 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL
EDOC/2016/51263
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal a retificação da sua delibera-
ção de 16 de junho de 2016, no sentido de passar 
a constar que a parcela de terreno com a área de 
920m2, sita na Rua General Torres, na União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afu-
rada, que se destina a ser cedida à empresa Águas 
de Gaia para construção de um edifício de atendi-
mento aos munícipes e identificada na planta de 
localização que segue em anexo como parcela B, se 
encontra omissa na matriz predial rústica e urbana 
e não descrita na competente Conservatória do Re-
gisto Predial, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 809,63 (OITOCENTOS E NOVE EUROS E 
SESSENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
A LISBOA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MODI-
CUS SANDIM
EDOC/2016/60900
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.11.2016”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor 
de € 809,63 (oitocentos e nove euros e sessenta e 
três cêntimos), ou seja, o valor de € 566,74 (qui-
nhentos e sessenta e seis euros e setenta e quatro 
cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 05 de 
novembro de 2016, solicitado pela Associação Des-
portiva Modicus Sandim, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 487,87 (QUATROCENTOS E OITENTA E 
SETE EUROS E OITENTA E SETE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A ALCOBAÇA, NO DIA 23 DE OU-
TUBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA MODICUS SANDIM
EDOC/2016/58460
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 487,87 (quatrocentos e oitenta e sete euros e oi-
tenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de € 341,50 
(trezentos e quarenta e um euros e cinquenta cên-
timos), para deslocação a Alcobaça, no dia 23 de 
outubro de 2016, solicitado pela Associação Des-
portiva Modicus Sandim, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
NO VALOR DE € 232,61 (DUZENTOS E TRINTA E 
DOIS EUROS E SESSENTA E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA 
MEÃ, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO CENTRO OCUPAÇÃO JUVENIL DA ASSO-
CIAÇÃO PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA 
D’ESTE
EDOC/2016/59735
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 232,61 (duzentos e trinta e dois euros e sessenta 
e um cêntimos), ou seja, o valor de € 162,83 (cento 
e sessenta e dois euros e oitenta e três cêntimos), 
para deslocação às piscinas municipais de Vila Meã, 
no dia 29 de outubro de 2016, solicitado pelo Cen-
tro Ocupação Juvenil da Associação Proprietários 
da Urbanização Vila d’Este, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 819,93 (OITOCENTOS E DEZANO-
VE EUROS E NOVENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA 

DESLOCAÇÃO AO PAVILHÃO DA ESCOLA DANIEL 
SAMPAIO NA CHARNECA CAPARICA, NO DIA 01 DE 
NOVEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELO CLUBE DE 
ANDEBOL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/59761
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 819,93 (oitocentos e dezanove euros e noventa e 
três cêntimos), ou seja, o valor de € 573,95 (qui-
nhentos e setenta e três euros e noventa e cinco 
cêntimos), para deslocação ao Pavilhão da Escola 
Daniel Sampaio na Charneca Caparica, no dia 01 
de novembro de 2016, solicitado pelo Clube de An-
debol de São Félix da Marinha, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 454,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 
E QUATRO EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A BATALHA, NO DIA 01 DE NOVEM-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELO COLÉGIO DE 
GAIA
EDOC/2016/59749
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, isentando em 70% do valor de 
€ 454,50 (quatrocentos e cinquenta e quatro euros 
e cinquenta cêntimos), ou seja, o valor de € 318,15 
(trezentos e dezoito euros e quinze cêntimos), para 
deslocação a Batalha, no dia 01 de novembro de 
2016, solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA 
RUA DO FREIXIEIRO, FREGUESIA DE OLIVEIRA 
DO DOURO, PARA O ANO DE 2016, NO VALOR DE 
€ 120,08 (CENTO E VINTE EUROS E OITO CÊNTI-
MOS), SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ES-
COLAS GAIA NASCENTE
EDOC/2016/58934
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo na Rua do Freixieiro, freguesia de Oli-
veira do Douro, para o ano de 2016, no valor de € 
120,08 (cento e vinte euros e oito cêntimos), soli-
citado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LIGEIROS 
DE APOIO À REALIZAÇÃO DE FILME PROMOCIONAL 
DO DOUROCUP, NO VALOR DE € 155,00 (CENTO E 
CINQUENTA E CINCO EUROS), EM VÁRIOS LOCAIS, 
SOLICITADO POR STATION
EDOC/2016/59363
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas para esta-
cionamento de veículos ligeiros de apoio à realiza-
ção de filme promocional do DOUROCUP, no valor 
de € 155,00 (cento e cinquenta e cinco euros) em 
vários locais, solicitado por STATION, nos termos 
informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – IMPLEMEN-
TAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE CEDÊNCIA 
DE PASSAGEM (B1), NA RUA DE BELIDE, NO CRU-
ZAMENTO COM A RUA DAS ROÇADAS, FREGUESIA 
DE VALADARES
EDOC/2016/56251
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS 
RUAS, NO VALOR DE € 700,85 (SETECENTOS EU-
ROS E OITENTA E CINCO CÊNTIMOS), PARA REALI-
ZAÇÃO DA 13ª MARATONA DO PORTO 2016, SOLI-
CITADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E AFURADA E FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/58511
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total de pagamento de taxas por inter-
rupção de trânsito em várias ruas, no valor de € 
700,85 (setecentos euros e oitenta e cinco cên-
timos) para realização da 13ª Maratona do Porto 
2016, solicitado pela União das Freguesias de San-
ta Marinha e Afurada e freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO 
VALOR DE € 79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SO-
LICITADO POR MARGARIDA MORIM MANCO
EDOC/2016/48728
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.11.2016”
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 euros), ou seja, o valor de 
€ 39,50 (trinta e nove euros e cinquenta cêntimos), 
solicitado por Margarida Morim Manco, nos termos 
informados.
PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS 
PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO CAMPUS ES-
COLAR DA SERRA DO PILAR, DESIGNADO “MAIA-
-BRENHA” 
EDOC/2016/59070
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.10.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de fixação da tabela de preços pela uti-
lização do Pavilhão do Campus Escolar da Serra do 
Pilar, designado por “Maia-Brenha”, nos termos in-
formados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR 
A ALUNA DIANA ALEXANDRA SOARES MENEZES 
(ALUNA DA EB1 DO OUTEIRO), SOLICITADO PELO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCULTOR ANTÓNIO 
FERNANDES SÁ
EDOC/2016/59841
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a atribuição de passe escolar, a título excecional, à 
aluna da EB1 do Outeiro, Diana Alexandra Soares 
Menezes, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
Escultor António Fernandes Sá, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
MUNICIPAL, NO VALOR DE € 225,00 (DUZENTOS E 
VINTE E CINCO EUROS), SOLICITADO POR PEDRO 
ABEL AZEREDO DA SILVA
EDOC/2016/55515
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.11.2016”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal devi-
da pela utilização da Piscina Municipal, isentando 
em 70% do valor de € 225,00 (duzentos e vinte e 
cinco euros), ou seja, o valor de € 157,50 (cento e 
cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), soli-
citado por Pedro Abel Azeredo da Silva, 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 – 
RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE 
24 DE OUTUBRO DE 2016, NO SENTIDO DA APRO-
VAÇÃO TOTAL DA DISPENSA
EDOC/2016/39444
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a deliberação da reunião de Câmara realizada em 
24 de outubro de 2016 e aprovar a dispensa total 
de pagamento da taxa municipal devida pela utili-
zação da Piscina Municipal de Lever, no valor de € 
1.150,00 (mil cento e cinquenta euros), solicitado 
por Ana Rosa Oliveira e Santos, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PROPOSTA DE DOAÇÃO DE PINHEIROS DE NATAL 
PARA INSTITUIÇÕES DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/60703
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de doação de pinheiros de Natal para 
instituições de Vila Nova de Gaia, para esta Quadra 
Natalícia 2016, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
A UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO NO PARQUE BIO-
LÓGICO NO VALOR DE € 344,40 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO EUROS E QUARENTA CÊNTI-
MOS), EM 85%, SOLICITADO PELA FACULDADE DE 
LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO
EDOC/2016/61383
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento referente a utilização do 
auditório no Parque Biológico, isentando em 85% 
do valor de € 344,40 (trezentos e quarenta e qua-

tro euros e quarenta cêntimos), ou seja, o valor 
de € 292,74 (duzentos e noventa e dois euros e 
setenta e quatro cêntimos), solicitado pela Faculda-
de de Letras da Universidade do Porto, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A ALOJAMENTO DE ANIMAL NO CENTRO 
DE REABILITAÇÃO ANIMAL, NO VALOR DE € 163,95 
(CENTO E SESSENTA E TRÊS EUROS E NOVENTA 
E CINCO CÊNTIMOS), SOLICITADO POR LUIS MA-
NUEL PEREIRA FERNANDES
EDOC/2016/35941
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da taxa relativa a 
alojamento de animal no Centro de Reabilitação 
Animal, no valor de € 163,95 (cento e sessenta e 
três euros e noventa e cinco cêntimos), solicitado 
por Luís Manuel Pereira Fernandes, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR DE € 
901,92 (NOVECENTOS E UM EUROS E NOVENTA E 
DOIS CÊNTIMOS), SOLICITADO POR DAVID ALVES 
DE SOUSA – PROCESSO 4625/13 – FREGUESIA DE 
AVINTES
EDOC/2016/61285
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.11.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, NO 
VALOR DE € 1.049,50 (MIL E QUARENTA E NOVE 
EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO 
PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. PEDRO 
DE PEDROSO – PROCESSO 723/05 - PL
EDOC/2016/61753
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da Taxa de Li-
cença de Autorização de Utilização, no valor de € 
1.049,50 (mil e quarenta e nove euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado pelo Centro Social Paroquial 
de S. Pedro de Pedroso – Processo 723/05 - PL, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZA-
ÇÃO, NO VALOR DE € 1.275,00 (MIL E DUZENTOS 
E SETENTA E CINCO EUROS), SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE SOCORROS MÚTUOS – 
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PROCESSO 6257/08 – PL
EDOC/2016/62700
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da Taxa de Con-
cessão de Autorização de Utilização, no valor de € 
1.275,00 (mil e duzentos e setenta e cinco euros), 
solicitado pela Associação Oliveirense Socorros Mú-
tuos – Processo 6257/08 - PL, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E DA TAXA 
DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, NO VALOR DE 
€ 96.790,99, ENTRE 25% E 100% E DA TAXA DA 
EMISSÃO DO ALVARÁ NO VALOR DE € 18.596,44, 
SOLICITADO POR RIOX – INDÚSTRIAS METALOE-
LECTRICAS, LDA – PROCESSO 755/11– PL – UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/62706
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento apenas da Taxa Municipal 
de Urbanização (TMU), isentando em 50% do valor 
de € 70.781,57 (setenta mil setecentos e oitenta e 
um euros e cinquenta e sete cêntimos), ou seja, o 
valor de € 35.390,80 (trinta e cinco mil trezentos 
e noventa euros e oitenta cêntimos), solicitado por 
RIOX – Indústrias Metaloelétricas, Lda – Processo 
755/11 – PL – União de Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E DA TAXA 
DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, NO VALOR DE 
€ 9.144,71, ENTRE 25% E 100% E DA TAXA DA 
EMISSÃO DO ALVARÁ NO VALOR DE € 1.467,40, 
SOLICITADO POR MODSIX SHOES, LDA – PROCES-
SO 2344/16 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE PE-
DROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/62705
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento apenas da Taxa Municipal 
de Urbanização (TMU), isentando em 50% do va-
lor de € 3.919,16 (três mil novecentos e dezanove 
euros e dezasseis cêntimos), ou seja, o valor de € 
1.959,58 (mil novecentos e cinquenta e nove euros 
e cinquenta e oito cêntimos), solicitado por MOD-
SIX SHOES, LDA – Processo 2344/16 – PL – União 
de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos 

informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE 
€ 22.953,67, ENTRE 25% E 100% E DA TAXA DA 
EMISSÃO DO ADITAMENTO DE LICENÇA DE OBRAS 
NO VALOR DE € 4.270,61, SOLICITADO POR JOSÉ 
ALBERTO SEABRA TAVARES – PROCESSO 360/65 – 
PL – FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/62702
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento apenas da Taxa Municipal 
de Urbanização (TMU), isentando em 50% do valor 
de € 22.953,67 (vinte e dois mil novecentos e cin-
quenta e três euros e sessenta e sete cêntimos), ou 
seja, o valor de € 11.476,84 (onze mil quatrocentos 
e setenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), 
solicitado por José Alberto Seabra Tavares – Pro-
cesso 360/65 – PL – freguesia de Vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E DA TAXA 
DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICITADO 
POR MARIA ALICE MARQUES – PROCESSO 1254/16 
– LEG – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SER-
MONDE E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E 
SEIXEZELO
EDOC/2016/62703
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, AO ABRIGO DO RE-
GIME EXCECIONAL DE DISPENSA DE PAGAMENTO 
DE TAXAS DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTI-
CAS OBJETO DE LEGALIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
RICARDO ANTÓNIO DE JESUS QUEIRÓS PEREIRA – 
PROC.º 3678/16 - LEG, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/62707
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.11.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 40,00 EM 30%, RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DO SENHOR 
DOS AFLITOS”, NOS DIAS 21 A 25 DE SETEMBRO 
DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE AVIN-
TES
EDOC/2016/45302
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da Taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, isentando em 
30% do valor de € 40,00 (quarenta euros), ou seja, 
o valor de € 12,00 (doze euros), relativa à realiza-
ção da “Festa em Honra do Senhor dos Aflitos”, nos 
dias 21 a 25 de setembro de 2016, solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pe-
dro de Avintes, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PROPOSTA DE NÃO AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SITO 
NA RUA BERNARDINO OLIVEIRA PINTO, BLOCO D, 
Nº 26, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/44734
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara propondo a 
não aquisição do imóvel. 04.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a não aquisição do imóvel sito na Rua Bernardino 
Oliveira Pinto, Bloco D, nº 26, freguesia de Arcoze-
lo, solicitado por Emília Rodrigues Cardoso e Antero 
dos Santos Lacerda Vasconcelos, nos termos infor-
mados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – OU-
TUBRO 2016
EDOC/2016/61468
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.11.2016”
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 € 264,78 
(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO EUROS E SE-
TENTA E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA TA-
XISCOOPE – PROCESSO Nº 42/16
EDOC/2016/61159
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da Taxa relativa à utili-
zação do Auditório da Assembleia Municipal, isen-
tando em 70% do valor de € 264,78 (duzentos e 
sessenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), 
ou seja, o valor de € 185,35 (cento e oitenta e cin-
co euros e trinta e cinco cêntimos), solicitado pela 

TAXISCOOPE – Processo nº 42/16, nos termos in-
formados.
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 ANAFRE – 
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO – PROCESSO 
Nº 45/16
EDOC/2016/61956
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.11.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da Taxa relativa à 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal, no 
valor de € 293,17 (duzentos e noventa e três eu-
ros e dezassete cêntimos), solicitado pela ANAFRE 
– DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO – Processo nº 
45/16, nos termos informados.

Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Vice-Presidente deu início à INTERVEN-
ÇÃO DOS SENHORES MUNÍCIPES

MARIA EDUARDA MATOS SOARES ALMEIDA SILVA 
– Referiu-se ao Processo nº 1320/VT/2014, solici-
tando uma solução para o mesmo, porque foi dado 
o prazo de 90 dias ao senhorio para a realização 
das obras, as quais ainda não foram realizadas.

LUISA FERNANDA VIEIRA CARDOSO – Referiu-se a 
vários problemas existentes no prédio onde habita, 
nomeadamente, caixas de correio danificadas as-
sim como as fechaduras das portas.

ILDA DICKSON SILVANO FONTES – Apresentou 
uma queixa contra filhos de vizinhos que residem 
no seu prédio, que na noite de 31/10/2016 para 
01/11/2016 lhe bateram à porta e a agrediram com 
ovos. Que entretanto danificaram-lhe a fechadura 
da porta da sua habitação, impedindo-a de sair e 
entrar em casa durante 5 dias. Disse que a polí-
cia tomou conta da ocorrência e que ligou para a 
Gaiasocial, a qual não tomou qualquer medida para 
resolver a situação.

BENILDE NOGUEIRA – Referiu-se à queda de para-
fusos que seguram as placas de vidro das varandas 
do prédio onde reside, na Avenida da República. 
Que a situação põe em causa a segurança dos tran-
seuntes e que já caiu uma placa de vidro sobre uma 
paragem dos STCP. Que trata-se de uma deficiência 
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de construção do edifício, solicitando uma resolu-
ção por parte da Câmara Municipal.

ALBERTO DA SILVA FERNANDES – Solicitou a repa-
ração das Ruas dos Chãos Vermelhos e Travessa de 
Bouças, as quais encontram-se muito degradadas.
O Sr. Vice-Presidente relativamente à Sr.ª Muníci-
pe Maria Eduarda Matos Soares Almeida Silva dis-
se que a Câmara Municipal notificou o proprietário 
para fazer as obras e foi-lhe dado um prazo para o 
efeito, mas não as fez. Que a Câmara pode fazer as 
obras, mas não tem capacidade financeira para fa-
zer todas as obras em Vila Nova de Gaia, em que os 
senhorios não cumprem com as suas obrigações. 
Que se a Câmara Municipal tem responsabilidades, 
os inquilinos também têm a possibilidade de eles 
próprios fazerem as obras. Que a Srª Munícipe não 
tem possibilidades financeiras para fazer as obras 
e o Município também não tem capacidade finan-
ceira para as fazer. Que o senhorio foi notificado e 
a Câmara Municipal está a tentar pressioná-lo para 
que faça as obras, porque a Câmara Municipal não 
pode assumir de imediato a realização das mes-
mas, porque em Gaia, existem dezenas de casos 
semelhantes.
Relativamente à Intervenção das Sras. Munícipes 
Luisa Fernanda Vieira Cardoso e Ilda Dickson Silva-
no Fontes disse que a situação é a mesma e que a 
Gaiasocial fez o trabalho que é possível fazer. Que 
existe um conjunto de situações no bairro e no em-
preendimento da Madalena, que estão diagnostica-
das pelos serviços da Câmara. Disse que se trata 
de problemas de má vizinhança que só se resol-
vem com educação e entendimento. Disse que irá 
falar com o conselho de administração da Gaiurb 
para tentar intensificar um conjunto de pequenas 
melhorias, que resolvam alguns problemas e ten-
tar intensificar o acompanhamento do Dr. Paulo, no 
bairro.
No que diz respeito à intervenção da Sr.ª Muníci-
pe Benilde Nogueira disse tratar-se de um processo 
complexo. Que a Gaiurb está a fazer o acompanha-
mento, nomeadamente a vistoria administrativa ao 
local, que concluiu não haver qualquer problema e 
não põe em causa o trabalho dos técnicos. Que não 
há responsabilidade dos técnicos e da Gaiurb, por-
que a empresa quando licencia um prédio, fá-lo do 
ponto de vista urbanístico, nomeadamente, enqua-
dramento, volume e implantação. Relativamente às 
especialidades e projetos de execução, a responsa-
bilidade é do técnico promotor. Que a Câmara Mu-
nicipal falou com o promotor, sensibilizando-o para 
aquilo que estava a acontecer e alertando-o que, 
apesar de haver responsabilidade de terceiros, a 
Câmara Municipal tinha também a sua responsabi-
lidade, no sentido de verificar se tudo estava bem 
e, pessoalmente, enviou uma equipa técnica expe-
riente ao local, que não detetou qualquer anomalia, 

detetando sim duas formas de fazer a obra, uma 
prevista inicialmente com vidro laminado tempera-
do e, outra, apenas com vidro temperado. Dizem 
alguns técnicos que se fosse vidro temperado lami-
nado, o vidro cairia como um todo e era mais preju-
dicial, mas ao cair como vidro temperado, não cria 
tantos danos. Que numa primeira fase, foi detetado 
o porquê dos vidros partirem e, neste momento, e 
após visita da equipa técnica da Câmara Municipal, 
a mesma refere que do ponto de vista técnico, está 
tudo bem. Que apesar da responsabilidade técnica 
ser do engenheiro da obra e não da Câmara Muni-
cipal e da responsabilidade civil ser do promotor da 
obra e, apesar da equipa técnica da Câmara Muni-
cipal dizer não haver qualquer problema, decidiu-se 
exigir um parecer ao LNEC para ter a certeza que 
efetivamente a situação está segura.
Relativamente à intervenção do Sr. Munícipe Alber-
to da Silva Fernandes disse que as máquinas que 
estão na Rua dos Chãos Vermelhos não são da Câ-
mara Municipal mas de um promotor privado que 
está a reabilitar a rua, no âmbito de um processo 
de licenciamento. Que a referida rua está identifi-
cada pelo Município e, logo que seja possível, e que 
entre na ordem de prioridades do planeamento, a 
rua será reabilitada.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 ho-
ras e 45 minutos, o Senhor Vice-Presidente decla-
rou encerrada a reunião, da qual se elaborou a pre-
sente ata aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 
1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 
12 de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º 
do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio Mi-
guel Vieira de Azevedo)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N° 110/2016
Considerando:
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências próprias ou delegadas do Presidente 
da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara fixar as funções 
e competências dos Vereadores, incumbindo-os de 
tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal na reunião de 25 de outubro 
de 2013 e a distribuição dos pelouros dos Senhores 
Vereadores constante do meu despacho n° 140/
PCM/2013, também de 25 de outubro de 2013.
Assim,
Ao abrigo do n° 3 do artigo 44° do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 4/2015, de 7 de janeiro e no uso da competência 
que me é conferida pelo n° 1 do artigo 34° e pelos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 36°, ambos do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de setembro:
Delego, com poderes de subdelegação, no Senhor 
Vereador Dr. Manuel António Correia Monteiro, no 
âmbito da gestão dos recursos humanos, a seguin-
te competência:
- Proceder à homologação da avaliação de desem-
penho dos trabalhadores afetos às empresas Muni-
cipais, bem como das avaliações realizadas através 
de ponderação curricular.
O presente despacho produz efeitos a 1 de Setem-
bro de 2016.
Paços do Município, 15 de Novembro de 2016
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 27/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na divisão de gestão de equipamentos e eventos, 
determino que o trabalhador José Manuel Rodrigues 
Duarte, assistente operacional, com o n° de ordem, 
n.º 1828, passe a exercer funções na referida di-
visão com efeitos a partir do dia 14 de novembro 
de 2016, deixando a divisão de espaços verdes e 
salubridade.
Município de Vila Nova de Gaia. 8 de novembro de 
2016.
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014. de 10 
de março, Manuel António Correia Monteiro.

D.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/666
PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO REGULAMENTO- 
ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 
COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO 
O novo Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, veio estabelecer o procedimento do 
regulamento administrativo, bem como o dever de 
se publicitar o início do procedimento com vista a 
possibilitar a constituição como interessados e a 
presentação de contributos pelos cidadãos para a 
elaboração de um Projeto do Regulamento Munici-
pal do Comércio a Retalho Não Sedentário.
Nesta conformidade, o n.º1, do artigo 98.º do CPA, 
consagra que o início do procedimento é publici-
tado na Internet, no sítio institucional da entidade 
pública, com indicação do órgão que decidiu de-
sencadear o procedimento, da data em que o mes-
mo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 
pode processar a constituição como interessados e 
a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento.
Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º1 do 
artigo 98.º do CPA, esta Câmara Municipal, na Reu-
nião Ordinária realizada no dia 24 de outubro de 
2016, deliberou autorizar, o início do procedimento 
relativo à elaboração do Projeto de Regulamento 
Municipal do Comércio Não Sedentário, pelo perí-
odo de 10 dias a contar da data da publicitação do 
início do procedimento no sítio do Município de Vila 
Nova de Gaia.
A constituição como interessados e a apresentação 
de contributos para a elaboração do Projeto do Re-
gulamento Municipal do Comércio Não Sedentário, 
é feita mediante apresentação de requerimento 
dirigido ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, e remetida para o seguinte 
endereço eletrónico: etrm@cm-gaia.pt ou entregue 
no Gabinete de Apoio ao Município.
Vila Nova de Gaia, 11 novembro de 2016
O Presidente da Câmara Municipal de Vila nova de 
Gaia
Eduardo Vítor Rodrigues
Data de Publicitação: 14/11/2016

AVS-CMVNG/2016/667
PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO REGULAMENTO- 
ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS
O novo Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, veio estabelecer o procedimento do 
regulamento administrativo, bem como o dever de 
se publicitar o início do procedimento com vista a 
possibilitar a constituição como interessados e a 
presentação de contributos pelos cidadãos para a 
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elaboração de um Projeto do Regulamento Munici-
pal de Utilização de Viaturas Municipais.
Nesta conformidade, o n.º1, do artigo 98.º do CPA, 
consagra que o início do procedimento é publici-
tado na Internet, no sítio institucional da entidade 
pública, com indicação do órgão que decidiu de-
sencadear o procedimento, da data em que o mes-
mo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 
pode processar a constituição como interessados e 
a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento.
Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º1 do 
artigo 98.º do CPA, esta Câmara Municipal, na Reu-
nião Ordinária realizada no dia 24 de outubro de 
2016, deliberou autorizar, o início do procedimento 
relativo à elaboração do Projeto de Regulamento 
Municipal de Utilização de Viaturas Municipais, pelo 
período de 10 dias a contar da data da publicitação 
do início do procedimento no sítio do Município de 
Vila Nova de Gaia.
A constituição como interessados e a apresentação 
de contributos para a elaboração do Projeto do Re-
gulamento Municipal de Utilização de Viaturas Mu-
nicipais, é feita mediante apresentação de reque-
rimento dirigido ao Exmo. Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia e remetida para o 
seguinte endereço eletrónico: etrm@cm-gaia.pt ou 
entregue no Gabinete de Apoio ao Município.
Vila Nova de Gaia, 11 novembro de 2016
O Presidente da Câmara Municipal de Vila nova de 
Gaia
Data de Publicitação: 14/11/2016

AVS-CMVNG/2016/668
PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO REGULAMENTO- 
ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS
O novo Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, veio estabelecer o procedimento do 
regulamento administrativo, bem como o dever de 
se publicitar o início do procedimento com vista a 
possibilitar a constituição como interessados e a 
presentação de contributos pelos cidadãos para a 
elaboração de um Projeto do Regulamento Munici-
pal de Benefícios Públicos.
Nesta conformidade, o n.º1, do artigo 98.º do CPA, 
consagra que o início do procedimento é publici-
tado na Internet, no sítio institucional da entidade 
pública, com indicação do órgão que decidiu de-
sencadear o procedimento, da data em que o mes-
mo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 
pode processar a constituição como interessados e 
a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento.
Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º1 do 
artigo 98.º do CPA, esta Câmara Municipal, na Reu-
nião Ordinária realizada no dia 24 de outubro de 

2016, deliberou autorizar, o início do procedimento 
relativo à elaboração do Projeto de Regulamento 
Municipal de Benefícios Públicos, pelo período de 
10 dias a contar da data da publicitação do início 
do procedimento no sítio do Município de Vila Nova 
de Gaia.
A constituição como interessados e a apresentação 
de contributos para a elaboração do Projeto do Re-
gulamento Municipal de Benefícios Públicos, é feita 
mediante apresentação de requerimento dirigido 
ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e remetida para o seguinte endereço 
eletrónico: etrm@cm-gaia.pt ou entregue no Gabi-
nete de Apoio ao Município.
Vila Nova de Gaia, 11 novembro de 2016
O Presidente da Câmara Municipal de Vila nova de 
Gaia
Eduardo Vítor Rodrigues
Data de Publicitação: 14/11/2016

AVS-CMVNG/2016/669
PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO REGULAMENTO- 
ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ARQUIVO SOPHIA DE MELLO BREYNER 
O novo Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, veio estabelecer o procedimento do 
regulamento administrativo, bem como o dever de 
se publicitar o início do procedimento com vista a 
possibilitar a constituição como interessados e a 
presentação de contributos pelos cidadãos para a 
elaboração de um Projeto do Regulamento Munici-
pal de Arquivo Sophia de Mello Breyner.
Nesta conformidade, o n.º1, do artigo 98.º do CPA, 
consagra que o início do procedimento é publici-
tado na Internet, no sítio institucional da entidade 
pública, com indicação do órgão que decidiu de-
sencadear o procedimento, da data em que o mes-
mo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 
pode processar a constituição como interessados e 
a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento.
Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º1 do 
artigo 98.º do CPA, esta Câmara Municipal, na Reu-
nião Ordinária realizada no dia 24 de outubro de 
2016, deliberou autorizar, o início do procedimento 
relativo à elaboração do Projeto de Regulamento 
Municipal de Arquivo Sophia de Mello Breyner, pelo 
período de 10 dias a contar da data da publicitação 
do início do procedimento no sítio do Município de 
Vila Nova de Gaia.
A constituição como interessados e a apresenta-
ção de contributos para a elaboração do Projeto do 
Regulamento Municipal de Arquivo Sophia de Mello 
Breyner, é feita mediante apresentação de reque-
rimento dirigido ao Exmo. Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia e remetida para o 
seguinte endereço eletrónico: etrm@cm-gaia.pt ou 
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entregue no Gabinete de Apoio ao Município.
Vila Nova de Gaia, 11 novembro de 2016
O Presidente da Câmara Municipal de Vila nova de 
Gaia
Eduardo Vítor Rodrigues
Data de Publicitação: 14/11/2016

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/636
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 AGUI-
FIL – ARTES GRÁFICAS DE ANA GUIMARÃES & FI-
LHOS LDA, com última morada conhecida na Rua 
1º de Maio, 145 – Santa Marinha, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 23/09/2016, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
Rua Castro Portugal, freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Mercadorias, marca Mercedes modelo 108 CDI, 
matrícula 26-28-VH, 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 
Proc. 099/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1407
Vila Nova de Gaia, 17-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 03/11/2016

EDT-CMVNG/2016/638
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-
NUEL LOPES DA SILVA – LIMPEZAS UNIPESSOAL, 
LDA”, com última sede conhecida na Rua Fonseca 
Cardoso, 39 2º D FRT - Porto, na qualidade de pro-
prietária conforme consta na Conservatória do Re-
gisto de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 

Vila Nova de Gaia removeu no dia 26/09/2016, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da Pra-
ceta Diogo de Macedo, freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Mercadorias, marca Opel modelo Corsa, matrícula 
43-91-PA, por se encontrar estacionado em infra-
ção 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/2016/1507
Vila Nova de Gaia, 02-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 03/11/2016

EDT-CMVNG/2016/639
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 “ PRÉ 
INPRÉ-IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, LDA”, com 
última sede conhecida na Rua André Cunha, 12 E 58 
– Ent.40 - Valadares, na qualidade de Sujeito Ati-
vo (Penhora), conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 23/09/2016, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
Rua Castro Portugal, freguesia de Valadares, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Merca-
dorias, marca Mercedes, modelo Vito, matrícula 26-
82-VH, 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 
Proc. 099/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1508
Vila Nova de Gaia, 02-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 03/11/2016
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EDT-CMVNG/2016/640
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 CA-
SIMIRO VIEIRA GONÇALVES, com última morada 
conhecida na Rua de Bustes, na qualidade de pro-
prietário conforme consta na Conservatória do Re-
gisto de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 26/09/2016, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua 
de Bustes, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, mar-
ca Renault, modelo 19, matrícula 64-99-FV, 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 
PROC.º 108/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1510
Vila Nova de Gaia, 03-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 04/11/2016

EDT-CMVNG/2016/641
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 18 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 3 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 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, 2 de novembro de 2016.
o Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/11/2016

EDT-CMVNG/2016/643
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AVENIDA DA 
LIBERDADE, NA FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MA-
RINHA 
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 24/10/2016 
foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO:
Implementação de um sinal de proibição de virar à 
esquerda (C11b), sentido norte/sul, antes do en-
troncamento com a Rua dos Limites. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 04/11/2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 07/11/2016

EDT-CMVNG/2016/644
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Avenida de António Coelho Moreira (frente aos 
n.ºs 794 a 824) e Rua José Monteiro de Castro Por-
tugal (junto ao n.º 2708), freguesia de Gulpilhares 
e Valadares, Vila Nova de Gaia, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 302/VT/2016, foi 
pelo despacho do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro, de 23/08/2016, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edificação, a 
título oficioso, nos termos e para os efeitos do dis-
posto nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 03 de janei-
ro de 2017, pelas 11 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
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Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1435
Vila Nova de Gaia, 20-10-2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/645
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
no ângulo da rua Fonte do Avenal, nº 2, com arru-
amento sem denominação, freguesia de Avintes, V. 
N. Gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 480/VT/2016, foi pelo despacho do Se-
nhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 
de 23/08/2016, determinada a realização de uma 
vistoria à referida edificação, a título oficioso, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 4 de janeiro 
de 2017, pelas 11:00 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-

cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1447
Vila Nova de Gaia, 21-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/646
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Travessa da Fonte, Nº 2, freguesia de Vilar do 
Andorinho, V. N. Gaia, de que, no âmbito do Proces-
so Administrativo nº 406/VT/2016, foi pelo despa-
cho do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização 
Municipal e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel 
Monteiro, de 23/08/2016, determinada a realização 
de uma vistoria à referida edificação, a título ofi-
cioso, nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 4 de janeiro 
de 2017, pelas 9:45 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1450
Vila Nova de Gaia, 21-10-2016 
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Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/647
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 20 respeitante à Reunião 
Extraordinária realizada no dia 31 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, 7 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/648
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA SENHO-
RA DOS CAMINHOS, 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 24 de ou-
tubro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
 - Implementação de via de sentido único na Rua 
Senhora dos Caminhos.
- Implementação de sinalização de paragem obri-
gatória (Stop) na Rua Senhora dos Caminhos ân-
gulo com a Avenida Santo António, Freguesia de 
Grijó.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal.
Vila Nova de Gaia, 02 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/649
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA MIGUEL 
BOMBARDA, AVINTES 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 24 de ou-
tubro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua Miguel Bombarda, no entroncamento com a 

Rua Escola Central – Implementação de sinal de 
trânsito STOP (B2) – Paragem obrigatória em cru-
zamentos ou entroncamentos.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal.
Vila Nova de Gaia, 03 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/650
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Rua do Primeiro de Maio, n.º 212, freguesia de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Vila Nova 
de Gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 386/VT/2016, foi pelo despacho do Se-
nhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 
23 de agosto de 2016, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título oficioso, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 06 de ja-
neiro de 2017, pelas 09:45, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1442
Vila Nova de Gaia, 20-10-2016 
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Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/651
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Rua do Primeiro de Maio, n.º 212, freguesia de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Vila Nova 
de Gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 386/VT/2016, foi pelo despacho do Se-
nhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 
23 de agosto de 2016, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título oficioso, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos arti-
gos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 06 de ja-
neiro de 2017, pelas 09:45, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1442
Vila Nova de Gaia, 20-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 08/11/2016

EDT-CMVNG/2016/653
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Rua de Alexandre Braga, n.º 104 e 106, fre-
guesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
Vila Nova de Gaia, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 734/VT/2016, foi pelo despacho 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Mon-
teiro, de 04 de outubro de 2016, determinada a 
realização de uma vistoria à referida edificação, a 
título oficioso, nos termos e para os efeitos do dis-
posto nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 06 de janei-
ro de 2017, pelas 11 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1446
Vila Nova de Gaia, 20-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/654
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas pelo despacho n.º 87/
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VMM/2016, de 27 de julho, do Senhor Vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal e Vistorias Admi-
nistrativas, com competência subdelegada pelos 
despachos nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação 
sita na rua dos Combatentes do Ultramar, junto 
ao nº 771, freguesia de São Félix da Marinha, V. 
N. Gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 331/VT/2016, foi pelo despacho do Se-
nhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 
de 23/08/2016, determinada a realização de uma 
vistoria à referida edificação, a título oficioso, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 9 de janeiro 
de 2017, pelas 09:45 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1444
Vila Nova de Gaia, 20-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/655
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atri-
buída pelo despacho n.º 87/VMM/2016,de 27 de 
junho, do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscali-
zação Municipal e Vistorias Administrativas, com 
competência subdelegada pelo despacho n.º 14/
PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, com competência conferida 

por esta última, na Reunião de 25 de Outubro de 
2013
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, aos interessados – proprietário ou proprietários 
do edifício urbano denominada casa 9 com entrada 
pela Rua Soares dos Reis, nº 1271, na freguesia de 
Mafamude e Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova 
de Gaia -, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 1115/VT/2015, foi proposta a seguinte 
decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
20 de Maio de 2016, de cujo auto se anexa cópia, 
deverá ser ordenado aos proprietários do edifício 
em causa, nos termos previstos no art.º 89º nº 2 
do Regime Geral da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de De-
zembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 
60/2007 de 4 de Setembro, a execução seguintes 
trabalhos, a completar no prazo máximo de 30 dias 
úteis:
1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Colocação de novas caixilharias de portas e jane-
las nos vãos desguarnecidos ou muito danificados 
ou, em alternativa, o emparedamento desses vãos 
com alvenaria rebocada, protegendo o interior das 
intempéries e do acesso indevido.
b) Cobertura
- Demolição das zonas de cobertura em risco de 
queda, nomeadamente dos telheiros de caráter 
precário, e remoção dos escombros para local apro-
priado.
c) Logradouro
- Limpeza da vegetação infestante existente nos 
terrenos envolventes à construção.
2. – INTERIOR
-Limpeza geral do interior da habitação e remoção 
de lixos/escombros para local apropriado.
Nessa conformidade, ficam por este meio notifica-
dos todos os interessados, acima referidos, para 
ao abrigo do disposto no artigo 122º do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), se pronuncia-
rem, por escrito, se assim o desejarem, sobre esta 
proposta de decisão, no prazo de quarenta dias a 
contar da afixação do presente EDITAL.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital. 
Vila Nova de Gaia, 20 de setembro de 2016
Proc. Nº 1115/VT/2015
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Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Em Anexo: Auto de Vistoria
AUTO DE VISTORIA
Aos vinte dias do mês de maio 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 Muni-
cipal para proceder à respetiva vistoria do prédio 
abaixo identificado, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 902 do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação conferida 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-
TORIA
Processo: 1115/VT/2015
Localização
Arruamento principal: RUA SOARES DOS REIS
N.º polícia:1271,CASA 9
Freguesia: MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO OBJETO DA 
VISTORIA
Descrição: O prédio objeto de vistoria integra um 
conjunto edificado composto para além dele por 
outros oito prédios, possuindo todos eles entrada 
comum pelo nº 1271 da Rua Soares dos Reis, Mafa-
mude. O edifício objeto de vistoria possui um corpo 
principal de dois pisos, construído em alvenaria de 
pedra revestida e cobertura em madeira revestida 
a telha cerâmica, e ampliações de caráter precá-
rio, de um piso, construídas em alvenaria simples, 
presumivelmente de tijolo rebocado, e cobertura 
revestida com chapa ondulada translucida e de fi-
brocimento. O edifício encontra-se em adiantado 
estado de degradação devido ao estado de abando-
no em que se encontra e devido a ações de vanda-
lismo que o destituíram das caixilharias de alumínio 
dos vãos, deixando o seu interior sujeito às intem-
péries e à intrusão. Não foi possível reconhecer os 
limites da propriedade e, consequentemente, das 
áreas de logradouro afetas a esta propriedade.
(fotografia n.º 01, 02, 03, 04 e 05)
Nº de pisos: 2
Nº total de unidades: 1
Uso do prédio objeto da vistoria: Habitação (devo-
luto)
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

Os vãos existentes nas fachadas encontram-se 
desguarnecidos pelo que não impedem o acesso 
indevido de pessoas ao interior do edifício nem o 
protegem das intempéries.
(fotografia n.º 03, 05, 07,08 e 09)
e) Cobertura
Parte das coberturas de caráter precário que co-
brem às áreas ampliadas da construção original 
apresentam algum risco de queda devido ao facto 
de serem em chapa ondulada e em fibrocimento, e 
se encontrarem multo danificadas e parcialmente 
soltas. (fotografia n.º 05, 07 e 11)
f) Logradouro
O logradouro envolvente à construção apresenta-
-se invadido por vegetação infestante o que agrava 
o risco de incêndio e as condições de salubridade 
locais, podendo por em causa a segurança de pes-
soas e bens, moradoras nas habitações existentes 
na proximidade.
(fotografia n.º 05, 06 e 07)
3.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3.-INTERIOR
Não foi realizado o acesso ao interior do edifício, 
mas do que foi possível observar do exterior exis-
tem alguns lixos/entulho acumulados no interior da 
construção.
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: Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. - EXTERIOR
a) Fachadas
Colocação de novas caixilharias de portas e jane-
las nos vãos desguarnecidos ou muito danificados 
ou, em alternativa, o emparedamento desses vãos 
com alvenaria rebocada, protegendo o interior das 
intempéries e do acesso indevido.
b) Cobertura
Demolição das zonas de cobertura em risco de que-
da, nomeadamente dos telheiros de caráter precá-
rio, e remoção dos escombros para local apropria-
do.
c) Logradouro
Limpeza da vegetação infestante existente nos ter-
renos envolventes à construção.
4.3. - INTERIOR
Limpeza geral do interior da habitação e remoção 
de lixos/escombros para local apropriado.
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.
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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: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/656
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/
VMM2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificada ADELI-
NA DA FONSECA MONTEIRO, com última morada 
conhecida na Rua das Mimosas, 97 – 6º Dt.º – Vilar 
de Andorinho, na qualidade de proprietária confor-
me consta na Conservatória do Registo de Automó-
veis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia 
removeu no dia 23/06/2016, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da Rua Escola do Sar-
dão, freguesia de Oliveira de Douro, para o Estalei-
ro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, mar-
ca Citroen, modelo Saxo, matrícula 98-80-SS, por 
se encontrar estacionado em infração ao art.º50º 
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 
Proc. nº 059/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1523
Vila Nova de Gaia, 08-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/657
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 AGOS-
TINHO MANUEL TAVARES MARTINS, com última 
morada conhecida na Rua Aureliano Lima, 75 – 2º 
Dt.º Frt. - Mafamude, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 

de Gaia removeu no dia 06/09/2016, ao abrigo do 
art.º 164º do Código da Estrada, da Rua Aurelia-
no Lima, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, mar-
ca Rover, modelo 214, matrícula 09-23-CA, 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
Proc. nº 071/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1526
Vila Nova de Gaia, 08-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/658
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 DIA-
NA PAULA NOGUEIRA SOUSA CASTRO, com última 
morada conhecida na Rua Diogo Silves, 156 – 3º 
CTO FRT - Mafamude, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do Registo 
de Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila 
Nova de Gaia removeu no dia 17/09/2016, ao abri-
go do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua Dio-
go Silves, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Renault, modelo Clio, matrícula 89-99-ML, 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 
Proc. nº 080/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1522
Vila Nova de Gaia, 07-11-2016 
Data de Publicitação: 09/11/2016
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EDT-CMVNG/2016/659
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 
COSWILLIAN SANTOS SOUZA, com última morada 
conhecida na Avenida da República, 2328 – 8º F - 
Mafamude, na qualidade de proprietária conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 23/09/2016, ao abrigo do art.º 164º 
do Código da Estrada, da Praceta Adolfo Marques, 
freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Toyota, modelo Corolla, matrícula SQ-80-63, 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/2016/1524
Vila Nova de Gaia, 08-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/660
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na rua dos Fortes, nº 9, freguesia de Canidelo, V. 
N. Gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 53/VT/2016, foi pelo despacho do Se-
nhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 

de 11/10/2016, determinada a realização de uma 
vistoria à referida edificação, a título oficioso, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 13 de janei-
ro de 2017, pelas 9:45 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1455
Vila Nova de Gaia, 21-10-2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/661
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na rua dos Fortes, nº 15, freguesia de Canidelo, V. 
N. Gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 835/VT/2016, foi pelo despacho do Se-
nhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 
de 11/10/2016, determinada a realização de uma 
vistoria à referida edificação, a título oficioso, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 



Nº 71 | novembro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

44

seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 13 de janei-
ro de 2017, pelas 11 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1456
Vila Nova de Gaia, 21-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/662
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Calçada da Liberdade, s/nº (junto ao nº 22), 
freguesia de Canidelo, V. N. Gaia, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 198/VT/2016, foi 
pelo despacho do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro, de 23/08/2016, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edificação, a 
título oficioso, nos termos e para os efeitos do dis-
posto nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 10 de janei-
ro de 2017, pelas 09:45 horas, sendo que, de acor-
do com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 

na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1445
Vila Nova de Gaia, 20-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 09/11/2016

EDT-CMVNG/2016/664
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 nº3 do artigo 166º 
do Código da Estrada, que fica por este meio notifi-
cado NELSON ALEXANDRE GOMES FERREIRA, com 
última morada conhecida na Rua da Giesteira, nº88 
(Várzea), na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a G.N.R. – Posto Territorial de Lever de Vila 
Nova de Gaia, entregou no dia 23/09/2009 à Policia 
Municipal de Vila Nova de Gaia, o veiculo ligeiro de 
passageiros, marca Renault, modelo 5, de matrí-
cula RE-66-54, o qual se encontra depositado no 
Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fre-
guesia da Madalena
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
PROC.º . nº 192/VT
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1530
Vila Nova de Gaia, 09-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 10/11/2016

EDT-CMVNG/2016/665
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-
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cidade à Minuta da Ata nº 21 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 7 de novembro 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, 11 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/11/2016

EDT-CMVNG/2016/670
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Travessa de Fontelos, n.º 302, freguesia de Vilar 
de Andorinho, Vila Nova de Gaia, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 725/VT/2016, foi 
pelo despacho do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro, de 04/10/2016, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edificação, a 
título oficioso, nos termos e para os efeitos do dis-
posto nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 12 de ja-
neiro de 2017, pelas 09h45, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1443
Vila Nova de Gaia, 20-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 15/11/2016

EDT-CMVNG/2016/671
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na rua trinta e um de janeiro, nº 99, freguesia de 
Avintes, V. N. Gaia, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 414/VT/2016, foi pelo despacho 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Mon-
teiro, de 2/09/2016, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título oficioso, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 11 de janei-
ro de 2017, pelas 9:45 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1449
Vila Nova de Gaia, 21-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
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mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 15/11/2016

EDT-CMVNG/2016/677
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 “PIEL – 
PROJECTOS E INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, 
LDA”, com última sede conhecida na Rua João de 
Deus, 217 2º Sala 24 - Mafamude, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 11/10/2016, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua 
25 de Abril, freguesia de Perosinho, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Toyota, modelo Hiace, matrícula 25-18-CP, 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/2016/1462
Vila Nova de Gaia, 24-10-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 17/11/2016

EDT-CMVNG/2016/678
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 em cumprimento ao art.º 166 nº 3 
do Código da Estrada, fica por este meio notificado 
EMÍLIO JOÃO FERREIRA NEVES, com última mora-
da conhecida na Rua Rei Ramiro nº646 – L5 – San-
ta Marinha, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 18/09/2016, ao abrigo do art.º 164º 
do Código da Estrada, da Rua Alto das Torres, fre-
guesia de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat, mo-
delo Punto, matrícula 59-56-FP, 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
Proc. nº 085/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1567
Vila Nova de Gaia, 16-11-2016 
Data de Publicitação: 17/11/2016

EDT-CMVNG/2016/679
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 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 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, 15 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/11/2016

EDT-CMVNG/2016/680
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 32/93
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 8 de novem-
bro de 2016, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 32/93 que incide sobre o lote 1, requerido em 
nome de Miguel Ramos de Araújo, que tem como 
objetivo a ampliação da área de implantação e de 
construção, em consequência da revisão da sua vo-
lumetria, nomeadamente pelo aumento da frente 
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da edificação, pela constituição de um volume des-
tinado a garagem ao nível do piso 0. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3023/16 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/681
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 
178/76
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 8 de novem-
bro de 2016, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 178/76 que incide sobre o lote 48, requerido 
em nome de Helder Filipe da Silva Sousa, que tem 
como objetivo a ampliação da área de implantação 
e de construção, em consequência da revisão da 

sua volumetria, efetuada da seguinte forma: 
Ao nível do piso 0 é proposto um elemento cons-
trutivo que fica adossado às construções anexas lo-
calizadas nos lotes adjacentes (lote 49 e lote 57), 
ficando o mesmo associado à volumetria original 
deste piso 0 através do prolongamento da implan-
tação originária da edificação prevista no alvará de 
loteamento. 
Em relação ao piso 1, na sua relação com os lotes 
contíguos (lote 49 e lote 57), mantém as condições 
de ocupação definidas no alvará em vigor, preven-
do um aumento da volumetria da edificação para 
a zona que fica voltada para o espaço público, que 
compreende o gaveto formado pela Rua da Espe-
rança e pela Rua das Virtudes. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 2289/16 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/682
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 21/86
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
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n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 27 de outubro 
de 2016, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 21/86 para o lote n.º 13, requerido em nome de 
C. MOREIRA & FILHOS - SOCIEDADE DE CONSTRU-
ÇÕES, LDª, que tem como objetivo:
a) Alteração da profundidade da habitação, de 12m 
para 12,1m;
b) Aumento da área de implantação da edificação 
principal;
c) Definição de aproveitamento do vão de telhado;
d) Aumento da área de implantação e de constru-
ção do volume anexo.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 4169/16 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/683
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 36/87
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 28 de outubro 
de 2016, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 36/87 para o lote n.º 31, requerido em nome 
de MANUEL ANTÓNIO CAMPOS DE SOUSA, que tem 
como objetivo a construção de cave, destinada a 
aparcamento e a ampliação da mancha de implan-
tação dos anexos, através da colocação de cobertu-
ra sobre a “churrasqueira”. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
O processo n.º 4177/16 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/684
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:
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Faz saber, que ficam por este meio notificados os 
Herdeiros de Maria Rosa Guedes Barbosa Silva, 
para no prazo de 10 (dez) dias seguidos, contados 
a partir da afixação do presente Edital, procederem 
ao levantamento de todos os bens que se encon-
tram depositados na habitação social sita na Rua 
do Crasto, n.º 26 – 3.º Esq.º, freguesia de Sandim, 
consequência da tomada de posse administrativa 
da habitação, por óbito da arrendatária, devendo 
para o efeito dirigirem-se à Gaiurb, urbanismo e 
habitação, EM, sito na Rua Capitão Leitão, n.º 94 
Vila Nova de Gaia, sob pena, de não o fazendo se-
rem os mesmos considerados perdidos a favor des-
te Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1531
Vila Nova de Gaia, 09-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/685
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Rua do Rio de Lagos, nº 382, freguesia de Grijó 
e Sermonde, Vila Nova de Gaia, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 764/VT/2016, foi 
pelo despacho do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro, de 26/10/2016, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edificação, a 
título oficioso, nos termos e para os efeitos do dis-
posto nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 16 de janei-
ro de 2017, pelas 09:45 horas, sendo que, de acor-
do com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 

na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1550
Vila Nova de Gaia, 11-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/686
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento da Polícia Municipal, da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das com-
petências subdelegadas 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 nos.º 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 artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na rua do Crasto, nº 136 e 138, freguesia de Ma-
dalena V. N. Gaia, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 472/VT/2016, foi pelo despacho 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel Mon-
teiro, de 23/08/2016, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título oficioso, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 10 de janei-
ro de 2017, pelas 11:00 horas, sendo que, de acor-
do com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que pretenda ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
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delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1575
Vila Nova de Gaia, 17-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/687
(PROC. 38/SAL/2016)

Manuel Monteiro, Dr., Vereador do Pelouro da Fis-
calização, ao abrigo da subdelegação de competên-
cias atribuída por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara nº. 14/PCM/2014, de 10 de março, com 
competência, por sua vez, conferida pela Câmara, 
em reunião de 25 de outubro de 2013, 
NOTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Procedimento 
Administrativo (aprovado pelo Dec. Lei nº.4/2015, 
de 7 de janeiro), através da afixação do presente 
Edital, e em cumprimento do despacho, por si pro-
ferido, em 4 de outubro 2016, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titulares 
de direitos reais sobre o terreno, sito entre os nºs. 
32 e 50 e frente aos nºs. 37/49, da Rua da Jaca, da 
freguesia de Vilar de Andorinho, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais raste-
jantes, e constituindo, por conseguinte, um foco de 
insalubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33º, do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública do Município de Vila Nova de 
Gaia.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 33º, 
conforme se passa a transcrever, que “Fica proibida 
a existência de árvores, arbustos, sebes, silvados, 
balsas, lixos ou quaisquer resíduos nos terrenos ou 
logradouros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio ou para a saú-
de pública”, sendo que, de acordo com o disposto 
na alínea b), do art.º 49º, do citado Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do Município de Vila Nova de Gaia, consti-
tui contraordenação, passível de coima graduada 
de uma vez até um máximo de cinco vezes o salá-
rio mínimo nacional “…Manter nos quintais, pátios, 
logradouros e terrenos contíguos ou próximos dos 
prédios, árvores, arbustos, silvados, sebes ou re-
síduos de qualquer espécie, que possam constituir 
risco de incêndio, de saúde pública, …”.
Mais se comunica que, de acordo com o disposto 

nos art.os 121º e 122º, do Código de Procedimen-
to Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que, ora, 
lhe(s) veio a ser comunicada.  
Informa-se, por fim, que o presente processo (38/
SAL/2016) poderá ser consultado junto da Divisão 
de Fiscalização e Contraordenações, no edifício da 
Gaiurb – Urbanismo e Habitação, EM, sito no Largo 
Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), em dias úteis, no 
horário compreendido entre as 09:00 e as 12:00 e 
entre as 14:00 e as 16:00.
Vila Nova de Gaia, 4 de outubro de 2016.
O Vereador com competência delegada (por despa-
cho do Exmº Senhor Presidente da Câmara Munici-
pal nº 14/PCM/2014, de 10/03), (Manuel Monteiro, 
Dr.)
Data de Publicitação: 18/11/2016

EDT-CMVNG/2016/689
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA ES-
COLA CENTRAL, AVINTES
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 07 de no-
vembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua da Escola Central, junto ao entroncamento com 
a Rua do Padre Manuel Heitor – Implementação de 
sinal de trânsito de proibição de exceder a velocida-
de máxima de 30 quilómetros por hora
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 16 de novembro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/11/2016

EDT-CMVNG/2016/690
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DAS SEARAS, VALADARES 
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 7 de No-
vembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Colocação de sinal vertical de trânsito proibido, 
“exceto moradores e funcionários da Escola EB1 
Vila Chã”
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 16 de Novembro de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

EDT-CMVNG/2016/691
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - REORGANI-
ZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO EM TORNO DO JARDIM 
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SOARES DOS REIS, FREGUESIA DE MAFAMUDE
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 7 de no-
vembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Reorganização da Circulação em torno do Jardim 
Soares dos Reis, incluindo as medidas de melho-
ria no tráfego na Rua Artur Rangel e a eliminação 
da zona de estacionamento de duração limitada na 
Travessa da Barrosa na sequência do parecer dos 
Serviços Municipais de Proteção Civil a alertar para 
o facto da existência da zona de estacionamento 
agravar as condições de acessibilidade de veículos 
de socorro, e a subsequente implementação das al-
terações necessárias na sinalização vertical, sinali-
zação horizontal e sinalização luminosa automática 
de tráfego (SLAT). 
A proposta, de acordo com a planta em anexo, con-
templa as seguintes medidas:
1. A manutenção do sentido de circulação da Rua 
Artur Rangel;
2. A eliminação do corredor BUS na Rua Marquês 
Sá da Bandeira, no troço entre a Rua Artur Rangel 
e a Travessa da Barrosa, sentido Sul/Norte;
3. A introdução de dois sentidos de circulação na 
Rua Marquês Sá da Bandeira, no troço entre o Lar-
go Soares dos Reis e a Rua Artur Rangel, e a conse-
quente eliminação do corredor BUS, no sentido Sul/
Norte. A solução preconizada prevê a eliminação 
de alguns lugares de estacionamento de duração 
limitada;
4. A reorganização dos sentidos de circulação na 
Rua Marquês Sá da Bandeira, com a proibição de 
viragem à esquerda para a Rua Artur Rangel, para 
quem circula no sentido Sul/Norte, e a implemen-
tação de balizas flexíveis;
5. A reformulação dos sentidos de circulação no 
cruzamento da Rua Soares dos Reis, Rua D. Pe-
dro V, Rua Marquês Sá da Bandeira e Largo Soa-
res dos Reis, com a transferência do corredor BUS 
para a via mais à direita no Largo Soares dos Reis, 
no troço compreendido entre a Rua da Rasa e o 
cruzamento, e com a obrigatoriedade de viragem 
à esquerda para quem circula na Rua Marquês Sá 
da Bandeira, no sentido Norte/Sul, exceto BUS e 
Cargas e Descargas;
6. A introdução de dois sentidos de circulação na 
Rua Diogo Macedo, entre a Rua Visconde das Deve-
sas e o acesso ao Hotel;
7. A eliminação da passagem de peões na Rua Vis-
conde das Devesas, imediatamente após a Rua Ar-
tur Rangel;
8. O rebaixamento da passagem de peões na Rua 
Visconde das Devesas, próximo do nº 903;
9. A eliminação do estacionamento tarifado e con-
cessionado à Parquegil nos termos da proposta 

aprovada em reunião de câmara de 2 de março de 
2015 para a Travessa da Barrosa, e colocação de 
inibidores de estacionamento afastados de 3 me-
tros, passando a largura útil da faixa de rodagem 
para 4,10m e o corredor pedonal, junto ao muro, 
terá uma largura útil de 2,00m, mantendo apenas 
o estacionamento na zona em que o arruamento 
apresenta uma largura superior;
10. A criação de dois lugares de cargas e descargas 
na Travessa da Barrosa, junto a um dos acessos do 
Conservatório Regional de Música.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 17 de novembro de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/11/2016

EDT-CMVNG/2016/693
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA NUNO 
GUIMARÃES, RUA SR. DE BRANDARIZ, RUA DOS 
BUSTELOS, RUA DA POUSADA, RUA DOS ENGE-
NHOS, RUA DA LAVOURA, RUA ANTÓNIO CASTRO, 
RUA DO CASAL, RUA PEREIRA AZEVEDO, RUA DA 
BICA, RUA DE SIRGUEIROS, PEROSINHO
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 7 de no-
vembro, 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua Nuno Guimarães ângulo 
com a Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua Sr. de Brandariz ângulo com 
a Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua dos Bustelos ângulo com a 
Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua da Pousada ângulo com a 
Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua dos Engenhos ângulo com a 
Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua da Lavoura ângulo com a 
Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua António Castro ângulo com 
a Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua do Casal ângulo com a Rua 
Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua Pereira Azevedo ângulo com 
a Rua Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
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passagem (B1) na Rua da Bica ângulo com a Rua 
Dr. Avelino Costa
- Implementação de sinalização de cedência de 
passagem (B1) na Rua de Sirgueiros ângulo com a 
Rua Dr. Avelino Costa
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 15 de novembro 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/11/2016

EDT-CMVNG/2016/694
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 nos termos do art.º 166º do Código 
da Estrada, fica por este meio notificado ADRIA-
NO RAFAEL OLIVEIRA MARQUES, com última mo-
rada conhecida na Rua Cova da Bela, 160 – R/C 
E – Tras. - Canidelo, 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 30/08/2016, ao abrigo do 
art.º 164º do Código da Estrada, da Avenida Mar-
ginal (Vila D’Este), freguesia de Vilar de Andorinho, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Renault, modelo Megane, ma-
trícula 67-31-NG, 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
Proc. nº 067/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1589
Vila Nova de Gaia, 21-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 22/11/2016

EDT-CMVNG/2016/695
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, nos termos do art.º 166º do Código da 
Estrada, que fica por este meio notificado RAUL LO-
PES FERREIRA, com última morada conhecida na 
Av. dos Aliados, 127 4º Dt.º Trz – Santa Marinha, 
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 19/09/2016, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Av. dos Aliados, freguesia de Santa 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Nissan, modelo Sunny, 
matrícula 50-01-BZ, 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
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1592
Vila Nova de Gaia, 21-11-2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 22/11/2016

EDT-CMVNG/2016/696
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA ES-
COLA CENTRAL, AVINTES
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 7 de no-
vembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 18 de novembro de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/11/2016

EDT-CMVNG/2016/697
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 19 de dezembro 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 
19.12.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 22 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/11/2016

EDT-CMVNG/2016/698
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 22 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 21 de novembro 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, 24 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/11/2016

EDT-CMVNG/2016/699
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 20 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 31 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 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, 25 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/11/2016

EDT-CMVNG/2016/700
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 21 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 7 de novembro 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, 25 de novembro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/11/2016

EDT-CMVNG/2016/701
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE BE-
LIDE, VALADARES
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 21 de No-
vembro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Sinalização vertical de cedência de passagem, na 
Rua de Belide, no entroncamento com a Rua das 
Roçadas.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 25 de Novembro de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/11/2016
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EDT-CMVNG/2016/702
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 notificados os 
HERDEIROS DE ANTÓNIO RAMOS DE OLIVEIRA, 
com última morada conhecida na Travessa de Ma-
tosinhos, 48 – S. Félix da Marinha, 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 13/11/2015, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
Travessa de Matosinhos, freguesia de S. Félix da 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Renault, modelo Clio, 
matrícula 59-63-DH, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõem os notificados do prazo de 30 dias, conta-
dos 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. nº 123/VA/2015
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1625
Vila Nova de Gaia, 25-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 30/11/2016

EDT-CMVNG/2016/703
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 nos termos do art.º 166º do Códi-
go da Estrada, fica por este meio notificada ROSA 
MARIA RAMOS BARBOSA VIANA DOS SANTOS RO-
DRIGUES, com última morada conhecida na Tra-
vessa do Crasto, 65 - Valadares, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 30/10/2016, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
Rua Nova do Crasto, freguesia de Valadares, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Pas-
sageiros, marca Renault, modelo 19, matrícula 47-
40-CS, 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
Proc. n.º 140/DMP/VA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/1637
Vila Nova de Gaia, 30-11-2016 
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 30/11/2016
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