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a.1. MINUTa Da aTa 24
reunião ordinária de 14.03.2019
Aos catorze dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.21. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto – Lei-Quadro da Transferência de Com-
petências para as Autarquias Locais e para as 
Entidades Intermunicipais (Diplomas setoriais): 
1. Deliberar, em reforço das deliberações toma-
das em setembro de 2018, pela não aceitação 
de todas as transferências de competências no 
ano de 2019 cujos diplomas sectoriais foram já 
publicados e posterior envio, dentro dos pra-
zos legalmente fixados e supra identificados, à 
Direção geral das Autarquias Locais; 2. Que a 
deliberação pelo Órgãos Municipais tomada no 
âmbito do ponto anterior seja votada e comuni-
cada à DgAL individualmente por diploma sec-
torial; 3. Continuar a pugnar pela concretização 
do processo de descentralização, com clareza 
de meios e de responsabilidades municipais; 
4. Assumir a reanálise desta decisão até 30 de 
junho de 2019, com efeitos para 2020, já com 
a devida clarificação, assim se espera, dos Di-
plomas setoriais e da sua tradução financeira”, 
aprovado por unanimidade. 
2) Foi o ponto 4.22. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à primeira Alteração ao Mapa 
de pessoal e correspondente despesa”, aprova-
do por Maioria, com 09 abstenções (05 do pSD, 
02 do CDS-pp e 02 da CDu) e 37 votos a favor 
(19 do pS, 15 do grupo Municipal dos presiden-
tes de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE, e 01 
do pAN). 
3) Foi o ponto 4.23. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura do procedimento 
concursal externo de ingresso para preenchi-
mento de 20 postos de trabalho na carreira de 
Bombeiro Sapador (recruta), bem como os mé-
todos de seleção e os requisitos obrigatórios e 
a designação do júri”, aprovado por unanimi-
dade. 
4) Foi o ponto 4.24. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 

Municipal quanto à abertura de procedimen-
to concursal comum para preenchimento de 3 
postos de trabalho da carreira de Técnico Su-
perior (Ciências Agrárias, Biologia e Ciências do 
Meio Aquático) para o Departamento de Am-
biente e parques urbanos, bem como os méto-
dos de seleção e os requisitos obrigatórios e a 
designação do júri”, aprovado por Maioria, com 
08 abstenções (06 do pSD e CDS-pp) e 39 vo-
tos a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
5) Foi o ponto 4.25. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura do procedimen-
to concursal comum para preenchimento de 1 
posto de trabalho da carreira geral de Técnico 
Superior com Licenciatura em Segurança Infor-
mática em redes de Computadores, para a Di-
visão de Sistemas de Informação, bem como os 
métodos de seleção e os requisitos obrigatórios 
e a designação do júri”, aprovado por Maioria, 
com 08 abstenções (06 do pSD e CDS-pp) e 39 
votos a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
6) Foi o ponto 4.26. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura do procedimen-
to concursal comum para preenchimento de 3 
postos de trabalho da carreira de Técnico Supe-
rior (Direito), para a Departamento de Assuntos 
Jurídicos e autorizar o recurso a reserva interna 
de recrutamento a constituir, para ocupação de 
postos de trabalho a prever em futura alteração 
do Mapa de pessoal, bem como os métodos de 
seleção e os requisitos obrigatórios e a desig-
nação do júri”, aprovado por Maioria, com 08 
abstenções (06 do pSD e CDS-pp) e 39 votos 
a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
7) Foi o ponto 4.27. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura do procedimen-
to concursal comum para preenchimento de 2 
postos de trabalho da carreira de Técnico Supe-
rior (Direito), para o Departamento de Contra-
tação, bem como os métodos de seleção e os 
requisitos obrigatórios e a designação do júri”, 

A. ASSEMBLEIA MuNICIpAL



assembleia

Nº 101 | março 2019 | boleTim mUNiCiPal

4

aprovado por Maioria, com 08 abstenções (06 
do pSD e CDS-pp) e 39 votos a favor (19 do pS, 
15 do grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 
do pAN). 
8) Foi o ponto 4.28. da ordem de Trabalho “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à abertura do procedimento con-
cursal comum para preenchimento de 2 postos 
de trabalho da carreira de Técnico Superior (Tu-
rismo e história de Arte), para o Departamento 
o Desporto, Cultura e Juventude, bem como os 
métodos de seleção e os requisitos obrigatórios 
e a designação do júri”, aprovado por Maioria, 
com 08 abstenções (06 do pSD e CDS-pp) e 39 
votos a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
9) Foi o ponto 4.29. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura do procedimen-
to concursal comum para preenchimento de 3 
postos de trabalho da carreira de Técnico Supe-
rior (Direito, Engenharia Civil e psicologia Clíni-
ca) e um posto de Assistente operacional para 
o Serviço de reboque, para o Departamento 
de polícia Municipal, bem como os métodos de 
seleção e os requisitos obrigatórios e a desig-
nação do júri”, aprovado por Maioria, com 08 
abstenções (06 do pSD e CDS-pp) e 39 votos 
a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
10) Foi o ponto 4.30. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura do procedimento 
concursal comum para preenchimento de 10 
postos de trabalho por tempo indeterminado, 
na carreira de Assistente Técnico, na Área de 
Animação Sociocultural e 16 postos na carreira 
de Assistente operacional, Área de Auxiliar de 
Ação Educativa, para o Departamento de Edu-
cação, bem como os métodos de seleção e os 
requisitos obrigatórios e a designação do júri”, 
aprovado por unanimidade. 
11) Foi o ponto 4.31. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura de procedimentos 
concursais para a nomeação de cargos de di-
reção intermédia de 2º e 3º graus para as se-

guintes unidades orgânicas: Divisão de Espa-
ços verdes e Salubridade; Divisão de gestão 
de Equipamentos e Eventos; Divisão de Ação 
Social, voluntariado e Saúde; Divisão de Segu-
rança e Saúde no Trabalho, Divisão de Fiscali-
zação e Contraordenações, Divisão de Ilumina-
ção pública, Inovação e Smart City; Divisão de 
planeamento e reabilitação urbana e unidade 
de gestão de Seguros”, aprovado por Maioria, 
com 08 abstenções (06 do pSD e CDS-pp) e 39 
votos a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
02 do BE, 02 da CDu, e 01 do pAN). 
12) Foi o ponto 4.32. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao Segundo relatório Final 
de Análise de propostas apresentadas ao Con-
curso público para a Empreitada de Construção 
do parque urbano do vale de S. paio – Fase I – 
Canidelo, com a adjudicação à Empresa “Cons-
truções pardais – Irmãos Monteiros Lda.”, pelo 
valor de 909 745,98 € (Novecentos e nove mil, 
setecentos e quarenta e cinco euros e noventa 
e oito cêntimos), acrescido de IvA à taxa legal 
em vigor, em cumprimento do art.º 22.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, represtina-
do pela resolução n.º 86/2011, de 11 de abril”, 
aprovado por Maioria, com 02 abstenções (01 
do CDS-pp e 01 do pAN) e 44 votos a favor (19 
do pS, 15 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 06 do pSD, 02 
do BE e 02 da CDu). o Senhor Deputado José 
Manuel valente pereira de Sousa (CDS-pp) não 
participou na votação. 
13) Foi o ponto 4.33. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à reprogramação financeira 
relativa ao protocolo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia, a 
“Associação portuguesa para as perturbações 
do Desenvolvimento e Autismo – AppA-N” e os 
Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundá-
rias Não Agrupadas do Concelho de vila Nova 
de gaia, para a implementação do programa 
gai@prende+ (i), no decurso do ano lectivo, no 
valor de 42 000,00 € (quarenta e dois mil eu-
ros)”, aprovado por unanimidade. 
14) Foi o ponto 4.34. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à reprogramação financeira 
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relativa ao protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia, a “Cer-
cigaia – Cooperativa para a Educação e reabi-
litação de Cidadãos Inadaptados” e os Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas Secundárias Não 
Agrupadas do Concelho de vila Nova de gaia, 
para a implementação do programa gai@pren-
de+ (i), no decurso do ano letivo, no valor de 
276 000,00 € (duzentos e setenta e seis mil eu-
ros)”, aprovado por unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.35. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à reprogramação financei-
ra relativa ao protocolo de Colaboração a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia, 
a “AppACDM – Associação portuguesa de pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental” e os 
Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundá-
rias Não Agrupadas do Concelho de vila Nova 
de gaia, para a implementação do programa 
gai@prende+ (i), no decurso do ano lectivo, no 
valor de 276 000,00 € (duzentos e setenta e 
seis mil euros)”, aprovado por unanimidade. 
16) Foi o ponto 4.36. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à revogação do plano de 
pormenor da Zona Envolvente aos paços do 
Concelho”, aprovado por Maioria, com 08 abs-
tenções (06 do pSD e CDS-pp) e 39 votos a 
favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal dos pre-
sidentes de Junta de Freguesia do pS, 02 da 
CDu, 02 do BE, e 01 do pAN). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 22 horas e 18 minutos 
do dia 14 de março de 2019, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e 
assinada pela Senhora primeira Secretária Em 
Exercício e pelo Senhor presidente da Assem-
bleia Municipal, e que foi aprovada por unani-
midade. 
primeiro Secretário, Maria Fernanda Almeida
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

a.2. MINUTa Da aTa 25
reunião ordinária de 21.03.2019
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 

1) Foi um voto de pesar, apresentado pelo gru-
po parlamentar do pS e subscrito por todos os 
grupos parlamentares, “pelo falecimento no 
passado dia 15 de março, da Exma. Senhora D. 
Maria da graça pinto, Mãe do Senhor presiden-
te da Assembleia Municipal, Dr. Albino pinto de 
Almeida”, aprovado por unanimidade. 
2) Foi um voto de pesar e de Solidariedade, 
apresentado pelo Senhor presidente da Assem-
bleia Municipal e subscrito por todos os grupos 
parlamentares, “pelas Cheias em Moçambique”, 
aprovado por unanimidade. 
3) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da “Queixa apresentada pelo grupo parla-
mentar do pSD da Assembleia de Freguesia de 
vilar de Andorinho ao Tribunal Administrativo 
e Fiscal do porto”, referente ao ponto 4.37. da 
ordem de Trabalhos. 
4) Foi o ponto 4.38. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Autorização da repartição 
de encargo associados ao Concurso público da 
Empreitada de Construção do Troço da Aveni-
da até ao Mar entre a rua das Bocas e o Largo 
da Cabine (conclusão), do prolongamento até à 
rua do Loureiro e de um arrumamento secun-
dário – Freguesia da Madalena, pelo preço base 
de 1 613 184,68 € (um milhão seiscentos e treze 
mi, cento e oitenta e quatro euros e sessenta 
e oito cêntimos I(vA incluído), com a seguinte 
repartição: Ano de 2019 – 161 318,46 € (cento e 
sessenta e um mil, trezentos e dezoito euros e 
quarenta e seis cêntimos) (estima-se um mês 
de execução); Ano de 2020 – 1 451 866,22 € 
(um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, 
oitocentos e sessenta e seis euros e vinte e dois 
cêntimos)”, aprovado por unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.39. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Autorização da repartição 
de encargos associados à Aquisição de veícu-
lo de plataforma Elevatória para os Bombeiros 
Sapadores e proteção Civil, no valor de 770 
000,00 € (Setecentos e setenta mil euros) + 
IvA, com a seguinte repartição: Ano de 2019 
– 244 860,00 € (Duzentos e quarenta e qua-
tro mil e oitocentos e sessenta euros); Ano de 
2020 – 571 340,00 € (Quinhentos e setenta e 
um mil, trezentos e quarenta euros)”, aprovado 
por unanimidade. 
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6) Foi o ponto 4.40. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Autorização da repartição 
de encargos associados à Abertura do procedi-
mento para celebração de Contrato para Licen-
ciamento de Software Microsoft, por subscri-
ção, por recurso ao Contrato/Acordo celebrado 
com a ESpAp – Entidade de Serviços partilha-
dos da Administração pública Ip, pelo prazo de 
03 anos, pelo preço base máximo de 798 438,57 
€ (Setecentos e noventa e oito mil, quatrocen-
tos e trinta e oito euros e cinquenta e sete cên-
timos) + IvA, com a seguinte repartição: Ano 
de 2019 – 266 146,19 € (Duzentos e sessenta e 
seis mil, cento quarenta e seis euros e dezanove 
cêntimos); Ano de 2020 - 266 146,19 € (Duzen-
tos e sessenta e seis mil, cento quarenta e seis 
euros e dezanove cêntimos); Ano de 2021 - 266 
146,19 € (Duzentos e sessenta e seis mil, cento 
quarenta e seis euros e dezanove cêntimos)”, 
aprovado por unanimidade. 
7) Foi o ponto 4.41. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Autorização da reprogra-
mação dos Encargos Financeiros associados 
ao Concurso público com publicidade Interna-
cional para as Comunicações Móveis – Agrupa-
mento de Entidades, do seguinte modo: Ano 
de 2019 – 09 meses – 77 000,00 € (Setenta e 
sete mil euros) + IvA totalizando 94 710,00 € 
(Noventa e quatro mil, setecentos e dez euros); 
Ano de 2020 – 12 meses – 100 00,00€ (Cem mil 
euros) + IvA totalizando 123 000,00 € (Cento e 
vinte e três mil euros); Ano de 2021 – 12 meses 
– 100 00,00€ (Cem mil euros) + IvA totalizando 
123 000,00 € (Cento e vinte e três mil euros); 
Ano de 2022 – 03 meses - 25 000,00 € (vinte 
e cinco mil euros) +IvA totalizando 30 750,00 
€ (Trinta mil, setecentos e cinquenta euros), em 
cumprimento do Art.º 22º do DL 197/99, de 08 
de junho, represtinado pela resolução 86/2011, 
de 11 de abril”, aprovado por unanimidade. 
8) Foi o ponto 4.42. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
publico para o domínio privado municipal, com 
vista à permuta de terrenos, sitos na rua Nova 
de Brandariz, união de Freguesias de Serzedo 
e perosinho – proc. nº 555/14 – pL, união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, requerente 

– Artur Marmé Diogo”, aprovado por unanimi-
dade. 
9) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal e da si-
tuação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 10 minutos 
do dia 21 de março de 2019, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pelo Senhor primeiro Secretário e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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B.1. aTa N.º 5
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NA JuNTA DE FrEguESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro No DIA 04 DE MArço DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto 
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora do Departamento de Ad-
ministração geral, Dr.ª. hermenegilda Cunha e 
Silva
horA DA ABErTurA: 15 horas e 00 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 06 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prEvIo Nº 1

o Sr. vereador Dr. guilherme Aguiar disse que, 
na passada reunião de Câmara, abordou, em 
ponto prévio, a questão relativa ao preocupan-
te clima de violência que se Tem verificado nos 
jogos das equipas de formação dos clubes de 
vila Nova de gaia. Que, na sequência dessa in-
tervenção e por iniciativa do Senhor presiden-

te da Câmara, realizou-se uma reunião no fim 
de semana seguinte com a esmagadora maio-
ria dos presidentes dos clubes de vila Nova de 
gaia, nomeadamente, clubes de futebol, clubes 
de andebol e de basquetebol. Que, nessa mes-
ma reunião e após uma intervenção do Senhor 
presidente da Câmara, os clubes manifestaram 
o seu total acordo relativamente à preocupação 
que o Município manifesta no que diz respeito 
à referida violência, a qual não é só dos jovens, 
porque tem o seu epicentro, muitas das vezes, 
nos familiares desses jovens, que assistem aos 
jogos. Disse ser evidente que a Câmara não 
pode pactuar com estas situações de violência 
e foi ordenado um rigoroso inquérito ao que se 
passou e os dois clubes envolvidos, foram no 
escalão etário correspondente, suspensos de 
poderem frequentar as instalações municipais e 
de apoio financeiro do Município. Que durante 
o fim-de-semana, o executivo da Câmara andou 
pelos equipamentos desportivos de gaia, distri-
buindo um folheto, alertando para o fair-play e 
para as normas que todos devem manter, quan-
do se frequenta um recinto desportivo. Disse 
que a posição da Câmara será de total intransi-
gência para situações de violência.

PrESIDÊNCIa/VErEaçÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 04 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 18 DE FEvErEIro DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 04 da reunião 
pública de Câmara realizada em 18 de fevereiro 
de 2019.
propoSTA – (LEI 50/2018, DE 16 DE AgoSTo, 
LEI-QuADro DA TrANSFErÊNCIA DE CoM-
pETÊNCIAS pArA AS AuTArQuIAS LoCAIS E 
pArA AS ENTIDADES INTErMuNICIpAIS – DI-
pLoMAS SETorIAIS)
EDoC/2019/12475
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original. Despacho do Sr. presidente: 
“À Câmara. 20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:

B. CâMArA MuNICIpAL
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- deliberar, em reforço das deliberações toma-
das em setembro, pela não aceitação de todas 
as transferências das competências no ano de 
2019 cujos diplomas setoriais foram já publica-
dos e posterior envio, dentro dos prazos legal-
mente fixados e supra identificados, à Direção-
-geral das Autarquias Locais (DgAL); 
- que a deliberação pelos órgãos municipais to-
mada no âmbito do ponto anterior seja votada 
e comunicada à DgAL individualmente por di-
ploma setorial; 
- continuar a pugnar pela concretização do 
processo de descentralização, com clareza de 
meios e de responsabilidades municipais; 
- assumir a reanálise desta decisão até 30 de 
junho de 2019, com efeitos para 2020, já com a 
devida clarificação, assim se espera, dos Diplo-
mas setoriais e da sua tradução financeira.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE prEço DE vENDA DE EDIçÃo 
FAC-SÍMILE Do “ForAL DE vILA NovA DE 
gAYA 1518/2018”
EDoC/2019/12187
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar que a edição fac-smile do “Foral de 
villa Nova de gaya 1518/2018”, seja colocada à 
venda pelo valor unitário de 35,00€ (6%IvA in-
cluído), nos termos informados.
propoSTA DE prEço DE vENDA Do CATÁLo-
go DA EXpoSIçÃo “pAuLA rEgo 1982/2006 
uMA SELEçÃo”
EDoC/2019/12189
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var que o catálogo relativo à exposição “paula 
rego 1982/2006 uma Seleção”, seja colocada 
à venda pelo valor unitário de 25,00€ (6%IvA 
incluído), nos termos informados.
NorMAS Do CoNCurSo DE BANDAS DE 
gArAgEM Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 

gAIA
EDoC/2019/11192
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as Normas e Anexo relativo ao Con-
curso de Bandas de garagem do Município de 
vila Nova de gaia e, nos termos das alíneas k) 
e u) do nº1, do artigo 33º do regime Jurídico 
das Autarquias Locais (Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro), promover a realização, no presente 
ano, de um Concurso de Bandas de garagem, 
no âmbito do apoio a atividades de natureza 
cultural e recreativa, nos termos propostos.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo MuNICI-
pAL, pArA A rEALIZAçÃo DE uM ESpETÁCu-
Lo DE CArIZ SoLIDÁrIo, A “5ª TArDE SoLI-
DÁrIA E INCLuSIvA Do MCg” A TEr LugAr 
No DIA 31 DE MArço DE 2019, SoLICITADo 
pELo MovIMENTo DE CIDADÃoS por gAIA
EDoC/2019/841
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.    
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do auditório municipal, 
para a realização de um espetáculo de cariz so-
lidário, a “5ª Tarde Solidária e Inclusiva do MCg” 
a ter lugar no dia 31 de março de 2019, solicita-
do pelo Movimento de Cidadãos por gaia, nos 
termos informados.
BENS CuLTurAIS pArA vENDA – prEçoS E 
QuANTIDADES
EDoC/2019/11944
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.   Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a lista de bens culturais para venda e 
respetivo preço, nos termos apresentados.
propoSTA DE prorrogAçÃo Do prA-
Zo pArA AprESENTAçÃo/SuBMISSÃo DAS 
propoSTAS Ao gAIA orçAMENTo pArTICI-
pATIvo JovEM
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EDoC/2019/13012
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a prorrogação do prazo para apresen-
tação/submissão das propostas ao gaia or-
çamento participativo Jovem, ao abrigo do 
disposto no nº 3 do artigo 35º do rJAL, aprova-
do pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, nos 
termos propostos.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo Do 
pArQuE BIoLÓgICo pArA A rEALIZAçÃo 
Do EvENTo Iv DIA ForMATIvo DA uCFMCA 
Do ChvNg/E E DoS ACES DE gAIA E ESpI-
Nho gAIA, rEALIZADo No DIA 22 DE FEvE-
rEIro DE 2019, SoLICITADo por ArS NorTE
EDoC/2019/5783
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.   
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do 
parque Biológico, para a realização do evento 
Iv Dia Formativo da uCFMCA do ChvNg/E e 
dos ACES de gaia e Espinho gaia, realizado no 
dia 22 de fevereiro de 2019, solicitado pela ArS 
Norte, nos termos informados.

DEParTaMENTo DE PESSoaL
1ª propoSTA DE ALTErAçÃo Ao MApA DE 
pESSoAL AprovADo pArA o ANo DE 2019
EDoC/2019/13262
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 1ª proposta de Alteração ao Mapa de 
pessoal e correspondente despesa, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
ABErTurA DE CoNCurSo EXTErNo DE IN-
grESSo pArA prEENChIMENTo DE 20 poS-

ToS DE TrABALho DA CArrEIrA DE BoM-
BEIro SApADor (rECruTA)
EDoC/2019/11880
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.       Despacho do Sr. pre-
sidente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concur-
sal externo de ingresso para preenchimento de 
20 postos de trabalho da carreira de Bombeiro 
Sapador (recruta), bem como, os métodos de 
seleção e os requisitos obrigatórios e a desig-
nação do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE TrÊS proCEDI-
MENToS CoNCurSAIS pArA prEENChIMEN-
To DE poSToS DE TrABALho NÃo oCupA-
DoS, pArA A CArrEIrA gErAL DE TÉCNICo 
SupErIor NAS ÁrEAS DAS CIÊNCIAS AgrÁ-
rIAS, BIoLogIA E CIÊNCIAS Do MEIo AQuÁ-
TICo, pArA o DEpArTAMENTo DE AMBIENTE 
E pArQuES urBANoS
EDoC/2019/12137
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de 3 postos de tra-
balho da carreira de Técnico Superior (Ciências 
Agrárias, Biologia e Ciências do Meio Aquático), 
para o Departamento de Ambiente e parques 
urbanos, bem como, os métodos de seleção e 
os requisitos obrigatórios e a designação do 
júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE uM proCEDI-
MENTo CoNCurSAL pArA prEENChIMENTo 
DE uM poSTo DE TrABALho NÃo oCupA-
Do, pArA A CArrEIrA gErAL DE TÉCNICo 
SupErIor CoM LICENCIATurA EM SEgu-
rANçA INForMÁTICA EM rEDES DE CoMpu-
TADorES, pArA A DIvISÃo DE SISTEMAS DE 
INForMAçÃo
EDoC/2019/13174
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de 1 posto de tra-
balho da carreira geral de Técnico Superior com 
Licenciatura em Segurança Informática em re-
des de Computadores, para a Divisão de Siste-
mas de Informação, bem como, os métodos de 
seleção e os requisitos obrigatórios e a desig-
nação do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE uM proCEDI-
MENTo CoNCurSAL CoMuM CoM vISTA À 
oCupAçÃo DE poSToS DE TrABALho por 
TEMpo INDETErMINADo, pArA AS CArrEI-
rAS gErAIS DE ASSISTENTE TÉCNICo (ÁrEA 
DE INFâNCIA) E ASSISTENTE opErACIoNAL 
(ÁrEA DE INFâNCIA) – DEpArTAMENTo DE 
EDuCAçÃo
EDoC/2019/12662
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de 10 postos de 
trabalho por tempo indeterminado, da  carrei-
ra de Assistente Técnico, na Área de Animação 
Sociocultural e 16 postos na carreira de Assis-
tente operacional, Área de Auxiliar de Ação 
Educativa, para o Departamento de Educação, 
bem como, os métodos de seleção e os requi-
sitos obrigatórios e a designação do júri, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE uM proCEDI-
MENTo CoNCurSAL CoMuM CoM vISTA À 
oCupAçÃo DE TrÊS poSToS DE TrABALho 
E CoNSTITuIçÃo DE rESErvA DE rECruTA-
MENTo, por TEMpo INDETErMINADo, NA 
CArrEIrA gErAL DE TÉCNICo SupErIor, 
ÁrEA DE DIrEITo, pArA o DEpArTAMENTo 

DE ASSuNToS JurÍDICoS
EDoC/2019/7464
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.  Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de 3 postos de tra-
balho da carreira de Técnico Superior (Direito), 
para o Departamento de Assuntos Jurídicos e 
autorizar o recurso a reserva interna de recruta-
mento a constituir, para ocupação de postos a 
prever em futura alteração do mapa de pessoal, 
bem como, aprovar os métodos de seleção e os 
requisitos obrigatórios  e a designação do júri, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
To CoNCurSAL pArA prEENChIMENTo DE 
DoIS poSToS DE TrABALho NÃo oCupA-
DoS NA CArrEIrA gErAL DE TÉCNICo Su-
pErIor CoM LICENCIATurA EM DIrEITo, 
pArA o DEpArTAMENTo DE CoNTrATAçÃo
EDoC/2019/12546
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concur-
sal comum para preenchimento de 2 postos de 
trabalho da carreira de Técnico Superior (Direi-
to), para o Departamento de Contratação, bem 
como, os métodos de seleção e os requisitos 
obrigatórios e a designação do júri, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
ToS CoNCurSAIS CoMuNS CoM vISTA À 
oCupAçÃo DE DoIS poSToS DE TrABALho 
pArA A CArrEIrA gErAL DE TÉCNICo Su-
pErIor, ÁrEAS DE TurISMo E hISTÓrIA DE 
ArTE
EDoC/2019/10887
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
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dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de 2 postos de tra-
balho da carreira de Técnico Superior (Turismo 
e história de Arte), para o Departamento de 
Desporto, Cultura e Juventude, bem como, os 
métodos de seleção e os requisitos obrigatórios 
e a designação do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
ToS CoNCurSAIS CoMuNS pArA A CELE-
BrAçÃo DE CoNTrAToS DE TrABALho por 
TEMpo INDETErMINADo, pArA TrÊS  TÉCNI-
CoS SupErIorES E uM ASSISTENTE opErA-
CIoNAL pArA o SErvIço DE rEBoQuE – DE-
pArTAMENTo DE poLÍCIA MuNICIpAL
EDoC/2019/12539
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concur-
sal comum para preenchimento de 3 postos de 
trabalho da carreira de Técnico Superior (Direi-
to, Engenharia Civil e psicologia Clínica), e um 
posto de Assistente operacional para o servi-
ço de reboque para o Departamento de polícia 
Municipal, bem como, os métodos de seleção 
e os requisitos obrigatórios e a designação do 
júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
progrAMA MuNICIpAL DE ESTÁgIoS rEMu-
NErADoS – 2ª EDIçÃo
EDoC/2019/10635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.  Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o número de estágios a acolher (13), 
cujas áreas foram consideradas prioritárias para 
os serviços municipais, bem como, os métodos 
de avaliação propostos e a designação do júri e 
autorizar a abertura de procedimento, nos ter-
mos informados.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-

ToS CoNCurSAIS DE SELEçÃo pArA pro-
vIMENTo, EM rEgIME DE CoMISSÃo DE SEr-
vIço, DE CArgoS DE DIrEçÃo INTErMÉDIA 
DE 2º E 3º grAu E AprovAçÃo DA CoMpo-
SIçÃo Do JÚrI
EDoC/2019/10178
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a abertura de procedimentos concursais 
para nomeação de cargos de direção intermé-
dia de 2º e 3º graus para as seguintes unidades 
orgânicas: Divisão de Espaços verdes e Salu-
bridade, Divisão de gestão de Equipamentos e 
Eventos, Divisão de Ação Social, voluntariado 
e Saúde, Divisão de Segurança e Saúde no Tra-
balho, Divisão de Fiscalização e Contraordena-
ções, Divisão de Iluminação pública, Inovação e 
Smart City, Divisão de planeamento e reabili-
tação urbana e unidade de gestão de Seguros, 
bem como, os métodos de seleção e os requi-
sitos obrigatórios e a designação do júri, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
A FuNDAçÃo pArA oS ESTuDoS E ForMA-
çÃo NAS AuTArQuIAS LoCAIS – FuNDA-
çÃo FEFAL E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA TENDo EM vISTA A orgANIZAçÃo 
DAS AçÕES DE QuALIFICAçÃo proFISSIo-
NAL oBrIgATÓrIA QuE ESTABELECE o rE-
gIME gErAL DE ESTÁgIo pArA INgrESSo 
NAS CArrEIrAS DE BoMBEIro SApADor E 
DE BoMBEIro MuNICIpAL BEM CoMo A rEA-
LIZAçÃo DE CurSoS DE proMoçÃo
EDoC/2019/13210
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
a Fundação para os Estudos e Formação nas 
Autarquias Locais – Fundação FEFAL e o Muni-
cípio de vila Nova de gaia, tendo em vista a or-
ganização das ações de qualificação profissio-
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nal obrigatória que estabelece o regime geral 
de estágio para ingresso nas carreiras de Bom-
beiro Sapador e de Bombeiro Municipal, bem 
como a realização de cursos de promoção, nos 
termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A uNIvErSIDADE porTuCALEN-
SE INFANTE D. hENrIQuE, CoopErATIvA 
DE ENSINo SupErIor, CrL, CoM vISTA À 
rEALIZAçÃo Do ESTÁgIo pEDAgÓgICo DE 
ALuNoS Do 1º CICLo EM TurISMo pELA uNI-
vErSIDADE porTuCALENSE NA CâMArA DE 
gAIA, BEM CoMo ESTABELECEr, No pLANo 
CIENTÍFICo E No pLANo pEDAgÓgICo, rE-
LAçÕES DE INTErCâMBIo E EXTENSÃo CuL-
TurAL ENTrE oS ouTorgANTES
EDoC/2018/68984
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.  Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 22.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e a 
universidade portucalense Infante D. henrique, 
Cooperativa de Ensino Superior, CrL, com vis-
ta à realização do estágio pedagógico de alu-
nos do 1º ciclo em Turismo, pela universidade 
portucalense na Câmara de gaia, bem como 
estabelecer, no plano científico e no plano pe-
dagógico, relações de intercâmbio e extensão 
cultural entre os outorgantes, nos termos apre-
sentados.

DEParTaMENTo DE aSSUNToS JUrÍDICoS
ATuALIZAçÃo/rEvISÃo DoS ENCArgoS Do 
CoNTrATo DE prESTAçÃo DE SErvIçoS DE 
vIgILâNCIA E SEgurANçA NAS INSTALA-
çÕES E LoCAIS DA CâMArA MuNICIpAL DE 
vILA NovA DE gAIA, rEQuErENTE roNSE-
gur, roNDAS E SEgurANçA, LDA
EDoC/20193464
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de atualização/revisão dos en-

cargos do Contrato de prestação de Serviços 
de vigilância e Segurança nas Instalações e Lo-
cais da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
nos termos da Informação nº 18.21/DCAJrM de 
24.05.2018, do Departamento Jurídico.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE aDMINISTraçÃo E 
FINaNçaS

(SEguNDo) rELATÓrIo FINAL DE ANÁLISE 
DE propoSTAS AprESENTADAS Ao CoN-
CurSo pÚBLICo pArA A EMprEITADA DE 
CoNSTruçÃo Do pArQuE urBANo Do 
vALE DE S. pAIo – FASE I – CANIDELo
EDoC/2017/29684
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no do-
cumento segundo relatório Final, do qual não 
resulta qualquer modificação ao teor do primei-
ro relatório Final,  destacando-se:
a) o indeferimento à pronúncia apresentada em 
sede de audiência prévia do primeiro relatório 
Final pelo concorrente Construtora da huila - 
Irmãos Neves, Lda.;
b) a adjudicação à empresa Construções par-
dais - Irmãos Monteiros, Lda. pelo valor de 
909.745,98€, acrescido de IvA à taxa legal em 
vigor;
2. Aprovar a notificação à empresa adjudicatária 
para que apresente os documentos de habilita-
ção, bem como entreguem caução, no montan-
te de 45.487,30€ (quarenta e cinco mil, quatro-
centos e oitenta e sete euros e trinta cêntimos), 
correspondente a 5% do valor da adjudicação, 
conforme previsão no programa do concurso.
3. Em face da reprogramação plurianual da 
obra, aprovada por deliberação anterior de 
21.01.2019, remeter a mesma para aprovação do 
Órgão Deliberativo, em cumprimento do art.º 
22º do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela 
resolução nº 86/2011, de 11.04.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CoNTrATAçÃo 
DA EMprEITADA “pAvILhÃo MuNICIpAL DE 
oLIvAL – SoLC”– DECISÃo DE CoNTrATAr, 
AprovAçÃo DAS pEçAS DE proCEDIMENTo 
E DEMAIS ELEMENToS
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EDoC/2019/9596
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
21.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura do procedimento “Concur-
so público para a Contratação da Empreitada 
pavilhão Municipal de olival – SoLC”, aprova-
ção do júri com as alterações propostas pelo 
Senhor vice- presidente composto da seguinte 
forma; presidente - Engª. Dora Maia, vogais efe-
tivos: Dr.ª Susana Barbosa, Eng.º. Mário Duarte, 
vogais suplentes: Engª. rita Saraiva e Engª. Ma-
ria João Bandeira, e as peças do procedimento, 
nos termos informados.
AQuISIçÃo por vIA Do DIrEITo prIvADo 
DA pArCELA DESTINADA À CoNCrETIZA-
çÃo DA “LIgAçÃo MECâNICA ENTrE A EN1 
/ SENhorA DA SAÚDE E A ruA goNçALvES 
CASTro / FEIrA DoS CArvALhoS” – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo, 
pELo MoNTANTE DE €10.500,00 (DEZ MIL 
E QuINhENToS EuroS) A ATrIBuIr Ao EX-
proprIADo 
EDoC/2019/5368
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de 18.02.2019 e aprovar a 
aquisição por via do direito privado da parcela 
destinada à concretização da “Ligação Mecâ-
nica entre a EN1 / Senhora da Saúde e a rua 
gonçalves Castro / Feira dos Carvalhos”, união 
de Freguesias de pedroso e Seixezelo, pelo 
montante de €10.500,00 (dez mil e quinhentos 
euros), nos termos informados.
AQuISIçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA pro-
FESSor JoSÉ BoNApArTE, Nº 440 – FrE-
guESIA DE oLIvEIrA Do Douro, No vALor 
DE €70.000,00 (SETENTA MIL EuroS)
EDoC/2019/7446
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var a aquisição do imóvel sito na rua professor 
José Bonaparte, nº 440, freguesia de oliveira 
do Douro, no valor de €70.000,00 (setenta mil 
euros), nos termos informados.
ADJuDICAçÃo provISÓrIA DA FrAçÃo 
“Cr”, pELo vALor DE €3.150,00 (TrÊS MIL 
CENTo E CINQuENTA EuroS), A pAgAr EM 
84 prESTAçÕES, NAS CoNDIçÕES DA hASTA 
pÚBLICA ABErTA, À MuNÍCIpE MArLENE DA 
CoNCEIçÃo MorEIrA CoSTA AguIAr, No 
EMprEENDIMENTo  hABITACIoNAL DA MAr-
roCA, uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/60541
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 22.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação provisória da fração Cr, pelo 
valor proposto de 3.150,00 (três mil cento e cin-
quenta euros), a pagar em 84 prestações, nas 
condições da hasta pública aberta, à munícipe 
Marlene da Conceição Moreira Costa Aguiar, 
no Empreendimento habitacional da Marroca, 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
ACEITAçÃo DA DoAçÃo Do QuIoSQuE SITo 
NA roTuNDA DE SANTo ovÍDEo – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, AvALIADo EM €4.800,00 (QuATro 
MIL E oIToCENToS EuroS)
EDoC/2019/8438
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, acei-
tar a doação do quiosque, sito na rotunda de 
Santo ovídeo, avaliado em 4.800,00€ (quatro 
mil e oitocentos euros), nos termos informados.
rESoLuçÃo DE EXproprIAr rEFErENTE 
A DuAS pArCELAS SITAS NA FrEguESIA 
DE AvINTES – CoNCELho DE vILA NovA DE 
gAIA, DESTINADAS Ao proJETo pArQuE 
rIo 1ª FASE, No vALor DE €2.184,00 (DoIS 
MIL CENTo E oITENTA E QuATro EuroS)
EDoC/2019/11932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a resolução de expropriar referente a 
duas parcelas, sitas na freguesia de Avintes, do 
concelho de vila Nova de gaia, destinadas ao 
projeto parque rio – 1ª Fase, nos termos infor-
mados.
proCESSoS DE EXECuçÕES FISCAIS DE SEr-
vIçoS pÚBLICoS ESSENCIAIS pENDENTES 
DE CoBrANçA INSuFICIENTEMENTE IDENTI-
FICADoS
EDoC/2019/13339
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a declara-
ção em falhas, por aplicação da alínea a) do nº 
1, do artigo 272º do C.p.p.T, relativa a processos 
de execuções ficais de serviços públicos essen-
ciais, pendentes de cobrança, insuficientemen-
te identificados, nos termos informados.
proCESSoS DE EXECuçÕES FISCAIS DE SEr-
vIçoS pÚBLICoS ESSENCIAIS pENDENTES DE 
CoBrANçA ANTErIorES A 2015
EDoC/2019/13356
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a prescrição, nos termos conjugados do ar-
tigo 10º da Lei dos Serviços públicos Essenciais 
e do artigo 175ºdo C.p.p.T, relativa a processos 
de execuções ficais de serviços públicos essen-
ciais, pendentes de cobrança, anteriores a 2015, 
nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro SoCIAL E pAroQuIAL DE guL-
pILhArES pArA ApoIo FINANCEIro ÀS 
oBrAS Do Novo ESpAço pArA ESCuTEI-
roS, No MoNTANTE ToTAL DE €40.000,00 
(QuArENTA MIL EuroS)
EDoC/2018/20315

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Cen-
tro Social e paroquial de gulpilhares, para apoio 
financeiro às obras do novo espaço para Escu-
teiros, no montante total de €40.000,00 (qua-
renta mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JuNTA DE FrEguESIA DE S. FÉLIX DA 
MArINhA pArA ApoIo FINANCEIro pArA 
AS oBrAS DE rEABILITAçÃo Do CEMITÉrIo 
E DA CoNSTruçÃo DA CASA DA CErA, No 
MoNTANTE gLoBAL DE €184.500,00 (CEN-
To E oITENTA E QuATro MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2019/9677
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de S. Félix da Marinha, para apoio fi-
nanceiro para as obras de reabilitação do Cemi-
tério e da Construção da Casa da Cera, no mon-
tante global de €184.500,00 (cento e oitenta 
e quatro mil e quinhentos euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo DANçAS E CAN-
TArES SANTA MArIA DE oLIvAL pArA ApoIo 
FINANCEIro ÀS oBrAS DE rEABILITAçÃo 
DA SEDE Do rANCho FoLCLÓrICo DANçAS 
E CANTArES SANTA MArIA DE oLIvAL, No 
MoNTANTE ToTAL DE €40.000,00 (QuArEN-
TA MIL EuroS)
EDoC/2019/1961
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-



15

 nº 101 | março 2019 | Boletim municipal

cÂmara municipal

var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o rancho Fol-
clórico Danças e Cantares Santa Maria de oli-
val, para apoio financeiro às obras de reabilita-
ção da sede, no montante total de €40.000,00 
(quarenta mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JuNTA DE FrEguESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro pArA ApoIo FINANCEIro DESTINA-
Do ÀS oBrAS DE rEABILITAçÃo Do INTE-
rIor DA JuNTA DE FrEguESIA DE oLIvEI-
rA Do Douro, No MoNTANTE gLoBAL DE 
€184.500,00 (CENTo E oITENTA E QuATro 
MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/5570
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o Acordo 
de Colaboração a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia e a Junta de Freguesia de oli-
veira do Douro, para apoio financeiro destinado 
às obras de reabilitação do interior da junta de 
freguesia, no montante global de €184.500,00 
(cento e oitenta e quatro mil e quinhentos eu-
ros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o rANCho FoLCLÓrICo DA AFurADA pArA 
ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS DE rEABI-
LITAçÃo DA SEDE Do rANCho FoLCLÓrI-
Co DA AFurADA, No MoNTANTE ToTAL DE 
€10.000,00 (DEZ MIL EuroS)
EDoC/2019/1969
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o rancho 
Folclórico da Afurada, para apoio financeiro às 
obras de reabilitação da sede, no montante to-
tal de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos 
apresentados.

ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA DA IgrEJA DE oLIvAL pArA 
ApoIo FINANCEIro DESTINADo À MA-
NuTENçÃo E rESTAuro DA CApELA DE 
SÃo MATEuS E DoS oBJEToS rELIgIoSoS 
AÍ EXISTENTES, No MoNTANTE ToTAL DE 
€66.420,00 (SESSENTA E SEIS MIL QuATro-
CENToS E vINTE EuroS)
EDoC/2018/49043
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Fábrica da 
Igreja de olival, para apoio financeiro destina-
do à manutenção e restauro da Capela de São 
Mateus e dos objetos religiosos aí existentes, 
no montante total de €66.420,00 (sessenta e 
seis mil quatrocentos e vinte euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho pArA ApoIo FINANCEIro DES-
TINADo ÀS oBrAS DE rEABILITAçÃo DA 
BANCADA Do CAMpo DE FuTEBoL DE SEr-
ZEDo, No MoNTANTE gLoBAL DE €9.457,85 
(NovE MIL QuATroCENToS E CINQuENTA E 
SETE EuroS E oITENTA E CINCo CÊNTIMoS)
EDoC/2019/5385
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, para apoio 
financeiro destinado às obras de reabilitação da 
bancada do campo de futebol de Serzedo, no 
montante global de €9.457,85 (nove mil qua-
trocentos e cinquenta e sete euros e oitenta e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A LIgA DE AMIgoS Do CENTro DE SAÚDE 
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SoArES DoS rEIS pArA ApoIo FINANCEI-
ro ÀS oBrAS DE CoNSTruçÃo Do ACEr 
– ALZhEIMEr/CENTro DE DIA/ESTIMuLA-
çÃo CogNITIvA/rESpoSTAS INTEgrA-
DAS E EQuIpAMENTo SoCIAL, No vALor 
DE €246.000,00 (DuZENToS E QuArENTA 
E SEIS MIL EuroS) CoNSTruçÃo DE EQuI-
pAMENTo pArA ApoIo ESpECIALIZADo EM 
DoENTES DE ALZhEIMEr
EDoC/2018/64062
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Liga de Ami-
gos do Centro de Saúde Soares dos reis, para 
apoio financeiro às obras de construção do 
ACEr – Alzheimer/Centro de Dia/Estimulação 
Cognitiva/respostas Integradas e Equipamen-
to Social, no valor de €246.000,00 (duzentos e 
quarenta e seis mil euros) construção de equi-
pamento para apoio especializado em doentes 
de Alzheimer, nos termos apresentados.
CoNTrATo-progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A AS-
SoCIAçÃo DE FuTEBoL Do porTo pArA 
ApoIo FINANCEIro pArA o FoMENTo DA 
prÁTICA DAS MoDALIDADES DESporTIvAS 
DE FuTEBoL E DE FuTSAL, No MoNTANTE 
ToTAL DE €97.000,00 (NovENTA E SETE MIL 
EuroS) pArA A ÉpoCA 2018/2019
EDoC/2019/9498
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o Contrato-programa de Desenvolvimen-
to Desportivo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia e a Associação de Futebol 
do porto, para apoio financeiro para o fomen-
to da prática das modalidades desportivas 
de Futebol e de Futsal, no montante total de 
€97.000,00 (noventa e sete mil euros), para a 
época 2018/2019, nos termos apresentados.
CoNTrATo-progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 

MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A ASSo-
CIAçÃo TuBArÕES DE gAIA pArA A CrIA-
çÃo, No âMBITo DA proMoçÃo, DINAMI-
ZAçÃo E DESENvoLvIMENTo INTEgrADo 
DA prÁTICA DESporTIvA, A ESCoLA MuNI-
CIpAL DE NATAçÃo DE vILA NovA DE gAIA 
– CoMpETIçÃo, No MoNTANTE ToTAL DE 
€15.820,00 (QuINZE MIL oIToCENToS E vIN-
TE EuroS)
EDoC/2019/582
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato-programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de gaia e a Associação Tubarões de gaia, 
para a criação, no âmbito da promoção, dinami-
zação e desenvolvimento integrado da prática 
desportiva, a Escola Municipal de Natação de 
vila Nova de gaia – Competição, no montan-
te total de €15.820,00 (quinze mil oitocentos e 
vinte euros), nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA, 
A guArDA NACIoNAL rEpuBLICANA (gNr) 
E A poLÍCIA DE SEgurANçA pÚBLICA (pSp) 
CoM vISTA À DoTAçÃo DA gNr E pSp DE 
NovoS vEÍCuLoS AuToMÓvEIS
EDoC/2019/10917
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o protocolo de Cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia, a guarda 
Nacional republicana (gNr) e a polícia de Se-
gurança pública (pSp), com vista à dotação da 
gNr e pSp de novos veículos automóveis, nos 
termos apresentados.
CoNTrATo DE CoopErAçÃo INTErADMI-
NISTrATIvA A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE gAIA, A SECrETArIA-
-gErAL DA ADMINISTrAçÃo INTErNA (SgAI) 
E A poLÍCIA DE SEgurANçA pÚBLICA (pSp) 
TENDo EM vISTA AS oBrAS DE rEABILITA-
çÃo DA DIvISÃo poLICIAL DA pSp DE vILA 
NovA DE gAIA
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EDoC/2019/10909
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o Contrato de Cooperação Interadminis-
trativa a celebrar entre o Município de vila Nova 
de gaia, a Secretaria-geral da Administração 
Interna (SgAI) e a polícia de Segurança pública 
(pSp), tendo em vista as obras de reabilitação 
da Divisão policial da pSp de vila Nova de gaia, 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
ToYoTA CAETANo porTugAL, S.A. TENDo 
EM vISTA A ForMAçÃo proFISSIoNAL DoS 
TrABALhADorES MuNICIpAIS A EXErCEr 
FuNçÕES No SErvIço AuTo DAS oFICINAS 
MuNICIpAIS
EDoC/2017/22801
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.  Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e Toyota 
Caetano portugal, S.A., tendo em vista a forma-
ção profissional dos trabalhadores municipais 
a exercer funções no serviço auto das oficinas 
Municipais, nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA, A ASSoCIAçÃo porTuguESA pArA 
AS pErTurBAçÕES Do DESENvoLvIMENTo 
E AuTISMo – AppA-N E oS AgrupAMENToS 
DE ESCoLAS E ESCoLAS SECuNDÁrIAS NÃo 
AgrupADAS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA pArA A IMpLEMENTAçÃo Do pro-
grAMA gAI@prENDE + (I) No DECurSo 
Do ANo LETIvo, No vALor DE €42.000,00 
(QuArENTA E DoIS MIL EuroS) – rEpro-
grAMAçÃo FINANCEIrA
EDoC/2019/2613 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original. Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-

meter a aprovação da Assembleia Municipal a 
reprogramação financeira relativa ao protoco-
lo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia, a Associação portugue-
sa para as perturbações do Desenvolvimento 
e Autismo – AppA-N e os Agrupamentos de 
Escolas e Escolas Secundárias Não Agrupadas 
do concelho de vila Nova de gaia, para a im-
plementação do programa gai@prende + (i) no 
decurso do ano letivo, no valor de €42.000,00 
(quarenta e dois mil euros), nos termos infor-
mados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA, A CErCIgAIA – CoopErATIvA pArA A 
EDuCAçÃo E rEABILITAçÃo DE CIDADÃoS 
INADApTADoS E oS AgrupAMENToS DE 
ESCoLAS E ESCoLAS SECuNDÁrIAS NÃo 
AgrupADAS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA TENDo EM vISTA A IMpLEMENTA-
çÃo Do progrAMA gAI@prENDE + (I), pArA 
o ANo DE 2019, No vALor DE €276.000,00 
(DuZENToS E SETENTA E SEIS MIL EuroS) – 
rEprogrAMAçÃo FINANCEIrA
EDoC/2019/2356
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.  Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal a 
reprogramação financeira relativa ao protocolo 
de Colaboração a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia, a CErCIgAIA – Cooperati-
va para a Educação e reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados e os Agrupamentos de Escolas e 
Escolas Secundárias não Agrupadas do Con-
celho de vila Nova de gaia, tendo em vista a 
implementação do programa gai@prende + (i), 
para o ano de 2019, no valor de €276.000,00 
(duzentos e setenta e seis mil euros)nos termos 
informados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA, A AppACDM – ASSoCIAçÃo por-
TuguESA DE pAIS E AMIgoS Do CIDADÃo 
DEFICIENTE MENTAL E oS AgrupAMENToS 
DE ESCoLAS E ESCoLAS SECuNDÁrIAS NÃo 
AgrupADAS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA TENDo EM vISTA A IMpLEMENTA-
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çÃo Do progrAMA gAI@prENDE + (I), pArA 
o ANo DE 2019, No vALor DE €264.000,00 
(DuZENToS E SESSENTA E QuATro MIL Eu-
roS) – rEprogrAMAçÃo FINANCEIrA
EDoC/2019/2586
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.   Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal a 
reprogramação financeira relativa ao protocolo 
de Colaboração a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia, a AppACDM – Associação 
portuguesa de pais e Amigos do Cidadão De-
ficiente Mental e os Agrupamentos de Escolas 
e Escolas Secundárias não Agrupadas do Con-
celho de vila Nova de gaia, tendo em vista a 
implementação do programa gai@prende + (i), 
para o ano de 2019, no valor de €276.000,00 
(duzentos e setenta e seis mil euros), nos ter-
mos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA, pArA ApoIo FINANCEI-
ro Ao DESENvoLvIMENTo Do proJETo DE 
EDuCAçÃo AMBIENTAL “QuINTA DA AvoZI-
NhA”
EDoC/2019/13014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº 49, apenas no original. Despacho do Sr. pre-
sidente: “Aprovo. À Câmara, para ratificação. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
27.02.2019 que aprovou o Acordo de parceria a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a união de Freguesias de Sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, para apoio financeiro ao desen-
volvimento do projeto de educação ambiental 
“Quinta da Avozinha”, nos termos informados.
AQuISIçÃo DE DoIS IMÓvEIS SIToS NA ruA 
rAIMuNDo DE CArvALho, Nº 1424 E 1430 – 
FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro, CoM 
vISTA À rEQuALIFICAçÃo DA ruA rAI-
MuNDo DE CArvALho, pELo vALor DE 
€127.871,80 (CENTo E vINTE E SETE MIL oITo-
CENToS E SETENTA E uM EuroS E oITENTA 

CÊNTIMoS) E 116.997,00 (CENTo E DEZASSEIS 
MIL NovECENToS E NovENTA E SETE Eu-
roS), rESpETIvAMENTE
EDoC/2019/6672
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.  Despacho do Sr. presi-
dente: “ À Câmara. 08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição de dois imóveis sitos na 
rua raimundo de Carvalho, nº 1424 e 1430, fre-
guesia de oliveira do Douro, com vista à requa-
lificação da rua raimundo de Carvalho, pelo 
valor, respetivamente, de €127.871,80 (cento e 
vinte e sete mil oitocentos e setenta e um euros 
e oitenta cêntimos) e  €116.997,00 (cento e de-
zasseis mil novecentos e noventa e sete euros), 
nos termos informados.
ELABorAçÃo Do ESTuDo DE vIABILIDADE 
ECoNÓMICA E FINANCEIrA pArA A CoNS-
TruçÃo DA poNTE D. ANTÓNIo FrANCISCo 
DoS SANToS E ACESSoS – AprovAçÃo DA 
propoSTA DE ADJuDICAçÃo À propoSTA 
rEporTADA pELA EXACTo – SoCIEDADE DE 
ESTuDoS E pLANEAMENTo, LDA pELo vA-
Lor gLoBAL DE €19.900 (DEZANovE MIL E 
NovECENToS EuroS) + IvA, CABENDo Ao 
MuNICÍpIo SuporTAr METADE DE TAL MoN-
TANTE E AprovAçÃo DA MINuTA Do CoN-
TrATo
EDoC/2018/72463
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.  Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 26.02.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €441,30 
(QuATroCENToS E QuArENTA E uM EuroS 
E TrINTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FE-
DErAçÃo DAS CoLETIvIDADES DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2019/11386
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório 
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da Assembleia Municipal, no valor de €441,30 
(quatrocentos e quarenta e um euros e trinta 
cêntimos), solicitado pela Federação das Cole-
tividades de vila Nova de gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €817,47 (oIToCENToS 
E DEZASSETE EuroS E QuArENTA E SETE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A oEIrAS, 
No DIA 09 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITA-
Do pELo CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA
EDoC/2019/9060
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.   Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €817,47 (oitocentos e 
dezassete euros e quarenta e sete cêntimos), 
ou seja, o valor de €572,23 (quinhentos e se-
tenta e dois euros e vinte e três cêntimos), para 
deslocação a oeiras, no dia 09 de fevereiro de 
2019, solicitado pelo Clube Atlântico da Mada-
lena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €415,72 (QuATroCENToS 
E QuINZE EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo À SErrA DA ES-
TrELA, No DIA 08 DE FEvErEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo porTuguE-
SA DE pAIS E AMIgoS Do CIDADÃo DEFI-
CIENTE MENTAL
EDoC/2019/8674
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €415,72 (quatrocentos e quinze euros 
e setenta e dois cêntimos), para deslocação à 
Serra da Estrela, no dia 08 de fevereiro de 2019, 
solicitado pela Associação portuguesa de pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, nos 

termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €147,57 (CENTo E QuA-
rENTA E SETE EuroS E CINQuENTA E SETE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo À BIBLIo-
TECA MuNICIpAL DE gAIA, NoS DIAS 11, 12 E 
13 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA FErNANDo guEDES
EDoC/2019/9067
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €147,57 (cento e quarenta e sete euros 
e cinquenta e sete cêntimos), para deslocação 
à Biblioteca Municipal de gaia, nos dias 11, 12 e 
13 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola 
Básica Fernando guedes, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €62,93 (SESSENTA E DoIS 
EuroS E NovENTA E TrÊS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À SErrA Do pILAr / CAIS DE 
gAIA, No DIA 12 DE FEvErEIro DE 2019, So-
LICITADo pELA ESCoLA SECuNDÁrIA DoS 
CArvALhoS
EDoC/2019/9358
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €62,93 (sessenta e dois euros e no-
venta e três cêntimos), para deslocação à Serra 
do pilar / Cais de gaia, no dia 12 de fevereiro 
de 2019, solicitado pela Escola Secundária dos 
Carvalhos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €62,44 (SESSENTA E DoIS 
EuroS E QuArENTA E QuATro CÊNTIMoS), 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 101 | MARço 2019 | BoLETIM MUNICIPAL

20

pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 14 
DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA FErNANDo guEDES
EDoC/2019/9938
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.     
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €62,44 (sessenta e dois euros e qua-
renta e quatro cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 14 de fevereiro de 2019, solicitado 
pela Escola Básica Fernando guedes, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €144,64 (CENTo E QuArEN-
TA E QuATro EuroS E SESSENTA E QuATro 
CÊNTIMoS), No âMBITo DE uMA vISITA DE 
ESTuDo “pATrIMÓNIo DE gAIA”, No DIA 15 
DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo pELo 
CoLÉgIo DE NoSSA SENhorA DA BoNANçA
EDoC/2019/10363
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.   
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €144,64 (cento e quarenta e quatro eu-
ros e sessenta e quatro cêntimos), no âmbito 
de uma visita de estudo “património de gaia”, 
no dia 15 de fevereiro de 2019, solicitado pelo 
Colégio de Nossa Senhora da Bonança, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €294,80 (DuZENToS E 
NovENTA E QuATro EuroS E oITENTA CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SÃo pEDro 
Do SuL, No DIA 17 DE FEvErEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELo hÓQuEI CLuBE DE pAço 
DE rEI
EDoC/2019/10763
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.   
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €294,80 (duzentos e 
noventa e quatro euros e oitenta cêntimos), 
para deslocação a São pedro do Sul, no dia 17 
de fevereiro de 2019, solicitado pelo hóquei 
Clube de paço de rei, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €64,65 (SESSENTA E 
QuATro EuroS E SESSENTA E CINCo CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No 
DIA 18 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA EB1 / JI DE rIBES
EDoC/2019/10858
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.    
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €64,65 (sessenta e quatro euros e ses-
senta e cinco cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 18 de fevereiro de 2019, solicitado 
pela Escola EB1 / JI de ribes, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €392,72 (TrEZENToS E 
NovENTA E DoIS EuroS E SETENTA E DoIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao AEro-
porTo, NoS DIAS 16 E 17 DE FEvErEIro DE 
2019, SoLICITADo pELo CoLÉgIo DE gAIA - 
MAFAMuDE
EDoC/2019/10742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
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no valor €392,72 (trezentos e noventa e dois 
euros e setenta e dois cêntimos), para desloca-
ção ao aeroporto, nos dias 16 e 17 de fevereiro 
de 2019, solicitado pelo Colégio de gaia, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €97,65 (NovENTA E SETE 
EuroS E SESSENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A MAToSINhoS, No DIA 
14 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo pELo 
JArDIM DE INFâNCIA DE SEIXo-ALvo
EDoC/2019/9975
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €97,65 (noventa e sete euros e sessen-
ta e cinco cêntimos), para deslocação a Matosi-
nhos, no dia 14 de fevereiro de 2019, solicitado 
pelo Jardim de Infância de Seixo-Alvo, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €132,85 (CENTo E TrINTA 
E DoIS EuroS E oITENTA E CINCo CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A MAToSINhoS, 
No DIA 20 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS Do JArDIM 
DE INFâNCIA DE pAINçAIS
EDoC/2019/11523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €132,85 (cento e trinta e dois euros e 
oitenta e cinco cêntimos), para deslocação a 
Matosinhos, no dia 20 de fevereiro de 2019, so-
licitado pela Associação de pais do Jardim de 
Infância de painçais, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-

CIpAIS, No vALor €70,85 (SETENTA EuroS E 
oITENTA E CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A ESpINho, No DIA 21 DE FEvErEIro 
DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
DA pENA
EDoC/2019/11602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €70,85 (setenta euros e oitenta e cinco 
cêntimos), para deslocação a Espinho, no dia 
21 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola 
Básica da pena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €41,47 (QuArENTA E uM 
EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICI-
pAL DE gAIA, No DIA 19 DE FEvErEIro DE 
2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DAS 
DEvESAS
EDoC/2019/11112
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €41,47 (quarenta e um euros e quaren-
ta e sete cêntimos), para deslocação à Bibliote-
ca Municipal de gaia, no dia 19 de fevereiro de 
2019, solicitado pela Escola Básica das Devesas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €49,38 (QuArENTA E NovE 
EuroS E TrINTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 21 DE FE-
vErEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA proF. Dr. MArQuES DoS SANToS
EDoC/2019/11654
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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66, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €49,38 (quarenta e nove euros e trinta 
e oito cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 21 de fevereiro de 2019, solicitado pela Es-
cola Básica prof. Dr. Marques dos Santos, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €249,08 (DuZENToS E QuA-
rENTA E NovE EuroS E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À pÓvoA Do LANhoSo, 
No DIA 22 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITA-
Do pELoS pLEBEuS AvINTENSES
EDoC/2019/12209
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €249,08 (duzentos e 
quarenta e nove euros e oito cêntimos), ou seja, 
o valor de €174,36 (cento e setenta e quatro eu-
ros e trinta e seis cêntimos), para deslocação 
à póvoa do Lanhoso, no dia 22 de fevereiro de 
2019, solicitado pelos plebeus Avintenses, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €112,92 (CENTo E DoZE 
EuroS E NovENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A MAToSINhoS, No DIA 22 DE 
FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo pELo JAr-
DIM DE INFâNCIA DE goNDESENDE
EDoC/2019/12247
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.    
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

no valor €112,92 (cento e doze euros e noven-
ta e dois cêntimos), para deslocação a Matosi-
nhos, no dia 22 de fevereiro de 2019, solicitado 
pelo Jardim de Infância de gondesende, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €224,76 (DuZENToS E 
vINTE E QuATro EuroS E SETENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A AguDA / 
MADALENA, NoS DIAS 06 E 07 DE FEvErEI-
ro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA SE-
CuNDÁrIA DE CANELAS
EDoC/2019/7913
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €224,76 (duzentos e vinte e quatro eu-
ros e setenta e seis cêntimos), para deslocação 
a Aguda/Madalena, nos dias 06 e 07 de feve-
reiro de 2019, solicitado pela Escola Secundária 
de Canelas, nos termos informados.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE INFraESTrUTUraS 
E ESPaçoS PÚBLICoS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA DA guINÉ – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo, No vALor DE €4.317,60 
(QuATro MIL TrEZENToS E DEZASSETE Eu-
roS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo AgrupAMENTo DE ESCoLAS DE SoA-
rES Do rEIS – EB1 JoAQuIM NICoLAu DE AL-
MEIDA
EDoC/2018/3364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
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cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua da guiné, união de Freguesias de Mafa-
mude e vilar do paraíso, no valor de €4.317,60 
(quatro mil trezentos e dezassete euros e ses-
senta cêntimos), solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas de Soares do reis – EB1 Joaquim Ni-
colau de Almeida, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS Lu-
gArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2019, SIToS NA ruA BAr-
ToLoMEu DIAS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor 
DE €4.317,60 (QuATro MIL TrEZENToS E DE-
ZASSETE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo SErvIço NACIoNAL DE 
SAÚDE – CENTro DE SAÚDE DE SoArES DoS 
rEIS / oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/2572
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua Bartolomeu Dias, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, no valor 
de €4.317,60 (quatro mil trezentos e dezassete 
euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Ser-
viço Nacional de Saúde – Centro de Saúde de 
Soares dos reis / oliveira do Douro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA CASTANhEI-
rA Do rIBATEJo – FrEguESIA DE AvINTES, 
No vALor DE €2.161,46 (DoIS MIL CENTo E 
SESSENTA E uM EuroS E QuArENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA guArDA NA-
CIoNAL rEpuBLICANA
EDoC/2019/4401
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.    
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua Castanheira do ribatejo, freguesia 
de Avintes, no valor de €2.161,46 (dois mil cento 
e sessenta e um euros e quarenta e seis cênti-
mos), solicitado pela guarda Nacional republi-
cana, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA 5 DE ouTu-
Bro – FrEguESIA DE AvINTES, No vALor DE 
€1.440,98 (MIL QuATroCENToS E QuArEN-
TA EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo CENTro SoCIAL MÁrIo 
MENDES DA CoSTA
EDoC/2019/2271
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.    
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua 5 de outubro – Freguesia de Avin-
tes, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos 
e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), 
solicitado pelo Centro Social Mário Mendes da 
Costa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA prACETA QuINTA DAS 
pEDrAS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E 
oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo por ArS NorTE – ACES grANDE por-
To vII - gAIA
EDoC/2019/4290
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.   
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa referente à licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sito na praceta Quinta das pedras – união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado por 
ArS NorTE – ACES grande porto vII - gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA CâNDIDo DoS 
rEIS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MA-
rINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, No vA-
Lor DE €6.476,40 (SEIS MIL QuATroCENToS 
E SETENTA E SEIS EuroS E QuArENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2019/77860
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento da taxa 
referente à licença de dois lugares de estacio-
namento privativo para o ano de 2019, sitos na 
rua Cândido dos reis – união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, no valor 
de €6.476,40 (seis mil quatrocentos e setenta e 
seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA DE SÃo SAL-
vADor – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZE-
Do E pEroSINho, No vALor DE €2.161,46 
(DoIS MIL CENTo E SESSENTA E uM EuroS 
E QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho
EDoC/2019/4246
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.    

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua de São Salvador – união de Fre-
guesias de Serzedo e perosinho, no valor de 
€2.161,46 (dois mil cento e sessenta e um eu-
ros e quarenta e seis cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA ruA DIogo CASSELS – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E 
oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA ASSoCIAçÃo porTuguESA DE 
DEFICIENTES – DELEgAçÃo DISTrITAL Do 
porTo
EDoC/2018/79917
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.    Despacho do Sr. presi-
dente: “À Câmara. 26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua Diogo Cassels – união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, no valor 
de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito 
euros e oitenta cêntimos), solicitado pela Asso-
ciação portuguesa de Deficientes – Delegação 
Distrital do porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS Lu-
gArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2019, SIToS NA vErEDA D. 
XIMENES BELo – FrEguESIA DE oLIvEIrA 
Do Douro, No vALor DE €3.242,19 (TrÊS 
MIL DuZENToS E QuArENTA E DoIS EuroS 
E DEZANovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
JuNTA DE FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Dou-
ro
EDoC/2018/78915
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.     
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na vereda D. Ximenes Belo – Freguesia de 
oliveira do Douro, no valor de €3.242,19 (três 
mil duzentos e quarenta e dois euros e dezano-
ve cêntimos), solicitado pela Junta de Fregue-
sia de oliveira do Douro, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DESFILE 
DE CArNAvAL DoS ALuNoS DA ESCoLA EB1 
urBANo SANToS MourA E Do CENTro IN-
FANTIL DE CrESTuMA”, rEALIZADo No DIA 
01 DE MArço DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€172,20 (CENTo E SETENTA E DoIS EuroS E 
vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo INFANTIL DE CrESTuMA
EDoC/2019/8303
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile de Carnaval dos 
alunos da Escola EB1 urbano Santos Moura e do 
Centro Infantil de Crestuma”, realizado no dia 
01 de março de 2019, no valor total de €172,20 
(cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos), 
solicitado pela Associação Infantil de Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE MArço DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€258,30 (DuZENToS E CINQuENTA E oITo 
EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo prÓ-INFâNCIA DE pE-
DroSo
EDoC/2019/7587

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.   
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile de Carnaval”, rea-
lizado no dia 01 de março de 2019, no valor total 
de €258,30 (duzentos e cinquenta e oito euros 
e trinta cêntimos), solicitado pela Associação 
pró-Infância de pedroso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE Do CorTEJo DE CArNAvAL”, rEALIZA-
Do No DIA 03 DE MArço DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €129,15 (CENTo E vINTE E NovE 
EuroS E QuINZE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/9187
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, isentando 70% 
do valor de €129,15 (cento e vinte e nove euros 
e quinze cêntimos), ou seja, o valor de €90,41 
(noventa euros e quarenta e um cêntimos) re-
lativa à realização do evento “Desfile do Corte-
jo de Carnaval”, realizado no dia 03 de março 
de 2019, solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “10KM 
DE AvINTES”, rEALIZADo No DIA 17 DE FEvE-
rEIro DE 2019, No vALor ToTAL DE €589,40 
(QuINhENToS E oITENTA E NovE EuroS E 
QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
CLuBE DE ATLETISMo DE AvINTES
EDoC/2019/3134
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.   
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito em 70%, 
relativa à realização do evento “10km de Avin-
tes”, realizado no dia 17 de fevereiro de 2019, 
no valor total de €589,40 (quinhentos e oitenta 
e nove euros e quarenta cêntimos), solicitado 
pelo Clube de Atletismo de Avintes, nos termos 
informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DE MArIZ E ruA DE S. JoÃo BATISTA – FrE-
guESIA DE vILAr DA ANDorINho
EDoC/2019/6428
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
de Mariz e rua de S. João Batista – Freguesia 
de vilar da Andorinho, nos termos informados.
rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA BÁSICA DE vALA-
DArES – ALTErAçÃo Ao CoNTrATo INICIAL 
DA EMprEITADA
EDoC/2019/12457
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração ao contrato inicial da em-
preitada “requalificação e Modernização das 
Instalações da Escola Básica de valadares”, nos 
termos informados.
ATrIBuIçÃo DE DESIgNAçÃo TopoNÍMIA DE 
TrAvESSA Do Agro, NA uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA .
EDoC/2018/63133
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, a atribuição da 
seguinte designação toponímia:
Designação: Travessa do Agro 
principia: rua do Agro (junto ao nº de polícia 
248) 
Termina: sem saída, na união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada.

DIrEçÃo MUNICIPaL Para a INCLUSÃo 
SoCIaL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 02 
DE MArço DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELo 
AgrupAMENTo DE ESCoLAS SophIA DE ME-
LLo BrEYNEr
EDoC/2019/7030
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Desfile de Carnaval”, 
realizado no dia 02 de março de 2019, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Brey-
ner, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE MArço DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL CANDAL-MArCo, IpSS
EDoC/2019/4797
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
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va à realização do evento “Desfile de Carnaval”, 
realizado no dia 01 de março de 2019, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo 
Centro Social Candal-Marco, IpSS, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, No vALor INDIvIDuAL DE 
€27,00 (vINTE E SETE EuroS) ou ToTAL DE 
€54,00 (CINQuENTA E QuATro EuroS), rE-
FErENTE Ao MÊS DE JANEIro DE 2017, SoLI-
CITADo por EDuArDo pINTo rIBEIro E SuA 
ESpoSA MArIA BEATrIZ CArvALho ABrEu 
rIBEIro
EDoC/2019/11390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Maravedi, no valor total de €54,00 (cinquenta 
e quatro euros), referente ao mês de janeiro de 
2017, solicitado por Eduardo pinto ribeiro e sua 
esposa Maria Beatriz Carvalho Abreu ribeiro, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL vILA D’ESTE E pISCINA MuNICIpAL DE 
MArAvEDI, No ANo LETIvo 2018/2019, No 
vALor DE €3.909,38 (TrÊS MIL NovECEN-
ToS E NovE EuroS E TrINTA E oITo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA AppACDM – ASSo-
CIAçÃo porTuguESA DE pAIS E AMIgoS Do 
CIDADÃo DEFICIENTE MENTAL
EDoC/2018/56019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 01.10.2018, 
passando a constar o valor de €3.909,38 (três 
mil novecentos e nove euros e trinta e oito cên-
timos), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-

CIpAL (EXTErIor) DA grANJA, No vALor 
DE €450,00 (QuATroCENToS E CINQuENTA 
EuroS), SoLICITADo pELoS BoMBEIroS vo-
LuNTÁrIoS DA AguDA
EDoC/2019/7856
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
(exterior) da granja, no valor de €450,00 (qua-
trocentos e cinquenta euros), solicitado pelos 
Bombeiros voluntários da Aguda, nos termos 
informados.
ANuLAçÃo Do DÉBITo DA uTENTE DA pIS-
CINA MuNICIpAL DE vILA D’ESTE, LÚCIA SE-
rAFIM, rELATIvA À MENSALIDADE DE Ju-
Lho 2018 E rESpETIvA MuLTA, No vALor DE 
€27,00 (vINTE E SETE EuroS)
EDoC/2018/47528
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação do débito da utente da pis-
cina Municipal de vila D’Este, Lúcia Serafim, re-
lativa à mensalidade de julho 2018 e respetiva 
multa, no valor de €27,00 (vinte e sete euros), 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €173,45 (CEN-
To E SETENTA E TrÊS EuroS E QuArENTA E 
CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo por pAuLo 
MANuEL goNçALvES FErrEIrA
EDoC/2019/10414
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
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Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €173,45 (cento e setenta e três euros e 
quarenta e cinco cêntimos), solicitado por pau-
lo Manuel gonçalves Ferreira, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS pE-
LoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA 
DE gAIA, No vALor DE €89,32 (oITENTA E 
NovE EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por JoANA ELvIrA ArAÚJo 
pINTo
EDoC/2019/9960
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €89,32 (oitenta e nove euros e trinta 
e dois cêntimos), solicitado por Joana Elvira 
Araújo pinto, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por ISA-
BEL ALEXANDrA DE ALMEIDA FErrEIrA
EDoC/2019/9830
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Isabel Alexandra de Al-
meida Ferreira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por BAL-
BINA FErrEIrA DA MoTA rESENDE
EDoC/2019/8724
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

95, apenas no original.             
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Balbina Ferreira da Mota 
resende, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por IDA-
LINA DIAS LopES
EDoC/2019/10459
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Idalina Dias Lopes, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por JÚ-
LIA DA SILvA TEIXEIrA
EDoC/2019/11260
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Júlia da Silva Teixeira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AL-
CINo vIEIrA DA CruZ
EDoC/2019/12391
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Alcino vieira da Cruz, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por guI-
LhErMINA TEIXEIrA vELoSo DE CASTro
EDoC/2019/12278
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por guilhermina Teixeira velo-
so de Castro, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
JoÃo FErNANDo FIguEIrEDo pASSoS
EDoC/2019/12963
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por João Fernando Figueire-
do passos, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
oLÍMpIA DE JESuS pEDroSA pINTo
EDoC/2019/12077

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por olímpia de Jesus pedrosa 
pinto, nos termos informados.
ATrIBuIçÃo TEMporÁrIA DE LugArES 
pArA INSTALAçÃo DE uNIDADES MÓvEIS ou 
AMovÍvEIS pArA A prESTAçÃo DE SErvI-
çoS DE rESTAurAçÃo ou BEBIDAS DE CA-
rÁCTEr NÃo SEDENTÁrIo – STrEET FooD 
– AprovAçÃo Do progrAMA DE proCEDI-
MENTo
EDoC/2019/13227
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o programa de procedimento, com vis-
ta à abertura do procedimento de Street Food, 
nos termos informados.
BALANço 2018 – EIXo DE ApoIo Ao ArrEN-
DAMENTo – CABIMENTAçÃo Do vALor DE 
€180.000,00 (CENTo E oITENTA MIL EuroS) 
pArA o ANo DE 2019
EDoC/2018/71001
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.   
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cabimentação orçamental da rubrica 
no valor proposto €180.000,00 (cento e oiten-
ta mil euros) para o ano de 2019, nos termos 
informados.
proToCoLo DE CoNSTITuIçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA, A CoMISSÃo pArA A CIDADANIA 
E IguALDADE DE gÉNEro, A gAIurB, EM, 
A ASSoCIAçÃo proJETo CrIAr (ApC), o 
AgrupAMENTo DE CENTroS DE SAÚDE DE 
vILA NovA DE gAIA (ACES gAIA), A ASSo-
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CIAçÃo DE proprIETÁrIoS DE vILA D’ESTE 
(Ap vILA D’ESTE), o CENTro hoSpITALAr 
DE vILA NovA DE gAIA/ESpINho, A CoMIS-
SÃo DE proTEçÃo DE CrIANçAS E JovENS 
(CpCJ) gAIA NorTE, A CoMISSÃo DE pro-
TEçÃo DE CrIANçAS E JovENS (CpCJ) gAIA 
SuL, A CruZ vErMELhA porTuguESA – DE-
LEgAçÃo DE vILA NovA DE gAIA, A guArDA 
NACIoNAL rEpuBLICANA (gNr), A poLÍCIA 
DE SEgurANçA pÚBLICA (pSp) – DIvISÃo DE 
poLÍCIA DE vILA NovA DE gAIA, o INSTITu-
To DE SEgurANçA SoCIAL, o INSTITuTo DE 
EMprEgo E ForMAçÃo proFISSIoNAL E o 
NÚCLEo DE vILA NovA DE gAIA Do DIAp Do 
porTo TENDo EM vISTA A DEFINIçÃo DA 
rEIvv – rEDE ESpECIALISTA DE INTErvEN-
çÃo CoM vÍTIMAS DE vIoLÊNCIA
EDoC/2019/13437
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Constituição a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia, a Co-
missão para a Cidadania e Igualdade de géne-
ro, a gAIurB, EM, a Associação projeto Criar 
(ApC), o Agrupamento de Centros de Saúde de 
vila Nova de gaia (ACES gaia), a Associação 
de proprietários de vila D’Este (Ap vila D’Este), 
o Centro hospitalar de vila Nova de gaia/Es-
pinho, a Comissão de proteção de Crianças e 
Jovens (CpCJ) gaia Norte, a Comissão de pro-
teção de Crianças e Jovens (CpCJ) gaia Sul, a 
Cruz vermelha portuguesa – Delegação de vila 
Nova de gaia, a guarda Nacional republicana 
(gNr), a polícia de Segurança pública (pSp) – 
Divisão de polícia de vila Nova de gaia, o Ins-
tituto de Segurança Social, o Instituto de Em-
prego e Formação profissional e o Núcleo de 
vila Nova de gaia do DIAp do porto tendo em 
vista a definição da rEIvv – rede Especialista 
de Intervenção com vítimas de violência, nos 
termos apresentados.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE UrBaNISMo E aM-
BIENTE

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo 
DA TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE 

€720,00 (SETECENToS E vINTE EuroS), 
proC.º 197/17 – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, SoLICITADo pELA SILCogE – SoCIEDADE 
CoNSTruçÕES E oBrAS gErAIS, S.A.
EDoC/2019/11854
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €720,00 
(setecentos e vinte euros), proc.º 197/17 – união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, solicitado pela SILCogE – Sociedade 
Construções e obras gerais, S.A., nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por CABEçA CASAL hErANçA DE LuÍS FI-
LIpE DE proENçA BArBoSA DE CArvALho 
– proC.º 679/19 – CErT – FrEguESIA DE Ar-
CoZELo
EDoC/2019/11867
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade sobre o prédio, 
sito no Lugar de Miramar, rua de Clemente Me-
neres, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo nº 2430 e descrito na 1ª Conservatória de 
registo predial de vila Nova de gaia, sob o nº 
2385/19990812, solicitado pela cabeça de casal 
da herança de Luís Filipe de proença Barbosa 
de Carvalho – proc.º 679/19 – CErT – Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por ruI FILIpE pAChECo E MArLENE ALE-
XANDrA TEIXEIrA DE SÁ – proC.º 4314/18 – 
CErT – FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/11859
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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107, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade sobre o prédio 
sito no Lugar do Sobreiro, rua Nova do So-
breiro, freguesia de Arcozelo, inscrito na ma-
triz predial rústica sob o artigo 3008 e matriz 
predial urbana sob o artigo 316, descrito na 1ª 
Conservatória de registo predial de vila Nova 
de gaia sob o nº 6286/20150511, solicitado por 
rui Filipe pacheco e Marlene Alexandra Teixeira 
de Sá – proc.º 4314/18 – CErT – Freguesia de 
Arcozelo, nos termos informados.
DIrEITo DE prEFErÊNCIA DAS FrAçÕES “B” 
E “I” Do prÉDIo SITo NA ruA DA CArvALho-
SA, Nº 127, 151, 171, 183, 185/ ruA SErpA pINTo 
Nº 6, 44, 60, 76/ Av. rAMoS pINTo Nº 80, 118, 
136 E 148, proC.º 850/19 - pI – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA, SoLICITADo pELA DIrEçÃo 
MuNICIpAL DE ADMINISTrAçÃo E FINANçAS
EDoC/2019/1871
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de declaração de renúncia 
ao direito de preferência das frações “B” e “I” 
do prédio sito na rua da Carvalhosa, nº 127, 
151, 171, 183, 185/ rua Serpa pinto nº 6, 44, 60, 
76/ Av. ramos pinto nº 80, 118, 136 e 148, proc.º 
850/19 - pI – união de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São pedro da Afurada, solicitada pela 
Direção Municipal de Administração e Finanças, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 
05 DE MArço DE 2019, No vALor DE €249,89 
(DuZENToS E QuArENTA E NovE EuroS E 
oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA rEMES
EDoC/2019/11636
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

109, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de Carnaval”, 
a realizar no dia 05 de março de 2019, no valor 
de €249,89 (duzentos e quarenta e nove euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela As-
sociação recreativa rEMES, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “BAILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo NoS 
DIAS 04 E 05 DE MArço DE 2019, No vALor 
DE €127,39 (CENTo E vINTE E SETE EuroS 
E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo CENTro CuLTurAL oCupAçÃo E DES-
porTo DE SANTo ANTÓNIo DAS ANTAS
EDoC/2019/11572
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Baile de Carnaval”, 
a realizar nos dias 04 e 05 de março de 2019, 
no valor de €127,39 (cento e vinte e sete euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pelo Centro 
Cultural ocupação e Desporto de Santo Antó-
nio das Antas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“LEILÃo FrEE TrAIL – AgoSTo SoLIDÁrIo”, 
A rEALIZAr No DIA 18 DE AgoSTo DE 2019, 
No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/10903
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Leilão Free Trail – 
Agosto Solidário”, a realizar no dia 18 de agosto 
de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CorTEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No 
DIA 01 DE MArço DE 2019, No vALor DE 
€25,89 (vINTE E CINCo EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FuN-
DAçÃo JoAQuIM oLIvEIrA LopES
EDoC/2019/10425
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Cortejo de Carna-
val”, realizado no dia 01 de março de 2019, no 
valor de €25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pela Fundação Joa-
quim oliveira Lopes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA AoS EvENToS 
“ArruADA DE BoMBoS”, “CorTEJo CArNA-
vALESCo” E “MArChE FLAMBEAuX” rEALI-
ZADoS DE 01 A 04 DE MArço DE 2019, No 
vALor DE €88,78 (oITENTA E oITo EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2019/10059
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 

de ruído relativa aos eventos “Arruada de Bom-
bos”, “Cortejo Carnavalesco” e “Marche Flam-
beaux” realizados de 01 a 04 de março de 2019, 
no valor de €88,78 (oitenta e oito euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo Do AuDI-
TÓrIo, DA SALA DE ForMAçÃo E ALoJA-
MENTo No pArQuE BIoLÓgICo rELATIvA À 
rEALIZAçÃo Do EvENTo “XIII CoNgrESSo 
INTErNACIoNAL DA AvIorNIS”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 09 E 10 DE MArço DE 2019, No vA-
Lor DE €1.146,25 (MIL CENTo E QuArENTA 
E SEIS EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por AvIorNIS
EDoC/2019/11953
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização do auditório, da 
sala de formação e alojamento no parque Bio-
lógico relativa à realização do evento “XIII Con-
gresso Internacional da AvIorNIS”, a realizar 
nos dias 09 e 10 de março de 2019, no valor de 
€1.146,25 (mil cento e quarenta e seis euros e 
vinte e cinco cêntimos), solicitado por AvIor-
NIS, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo Do AuDI-
TÓrIo Do pArQuE BIoLÓgICo rELATIvA À 
rEALIZAçÃo Do EvENTo 1º CurSo DE CrES-
CIMENTo DA uNIDADE DE ENDoCrINoLogIA 
E DIABEToLogIA pEDIÁTrICA, A rEALIZAr 
No DIA 29 DE MArço DE 2019
EDoC/2019/1260
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização do auditório do 
parque Biológico relativa à realização do even-
to 1º Curso de Crescimento da unidade de En-
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docrinologia e Diabetologia pediátrica, a rea-
lizar no dia 29 de março de 2019, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA pArA 
EFEIToS DE ISENçÃo DE IMI, IMT E IrS, proC.º 
6034/17 – CErT – FrEguESIA DE ArCoZELo, 
SoLICITADo por DENISE pINhEIro CorTE
EDoC/2019/12615
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o, nos termos informados, o seguinte:
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, em 
virtude da conclusão das obras efetuadas nos 
termos do processo de CoIEr nº 6035/17, res-
peitante à comunicação de obras isentas de 
controlo prévio e da certificação energética nº 
SCE 193342527, de 30/01/2019, que confere ao 
edifício a classificação energética B, que o edi-
fício sito na Avenida da república, nº 126, fre-
guesia de Arcozelo, descrito na 1ª Conservató-
ria do registo predial de vila Nova de gaia sob 
o nº 3858/19861205 – A e inscrito na matriz nº 
3153, foi objeto de uma intervenção de reabili-
tação, para efeitos de isenção de IMI e IMT, ao 
abrigo dos nºs 1, 2 e 4 do art.º 45º e de dedução 
à coleta em sede de IrS, nos termos do artigo 
71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na reda-
ção aplicável à data do pedido;
2. Aprovação de emissão de certidão, nos ter-
mos da minuta;
3. Comunicação deste reconhecimento ao ser-
viço de finanças da área da situação do edifício 
ou fração;
4. Envio ao requerente da certidão urbanística 
peticionada, após aprovação pela Câmara Mu-
nicipal.
propoSTA DE rEvogAçÃo Do pLANo por-
MENor DA ZoNA ENvoLvENTE AoS pAçoS 
Do CoNCELho (pp Do Novo CENTro CÍvI-
Co)
EDoC/2019/12995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.  
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
• Aprovar a “Proposta de Revogação do Plano 
de pormenor da Zona Envolvente aos paços do 
Concelho”;
• Enviar a “Proposta de Revogação do Plano 
de pormenor da Zona Envolvente aos paços do 
Concelho” para aprovação da Assembleia Mu-
nicipal;
• Publicar em Diário da República, enviar para 
depósito na Direção geral do Território e divul-
gar a “revogação do plano de pormenor da 
Zona Envolvente aos paços do Concelho”.

GaIUrB UrBaNISMo E HaBITaçÃo EM
DESpEJo DE MArIA DE FÁTIMA MAIA roSA, 
ArrENDATÁrIA DA hABITAçÃo SITA NA ruA 
pADrE J FArIA, Nº 41 – 3º DTo FTE, DA FrE-
guESIA DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2019/11580
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o despejo de Maria de Fátima Maia rosa, 
arrendatária da habitação sita na rua padre J 
Faria, nº 41 – 3º Dtº Fte, da freguesia de vilar de 
Andorinho, nos termos do disposto no artigo 
42º e 45º do regulamento Municipal para o Ar-
rendamento de habitações Sociais.

DIVErSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES
vítor Nogueira – Mafamude – Disse ser natural 
de oliveira do Douro e referiu-se a uns taipais 
em chapa e a um muro com uma altura superior 
a 3 metros na rua Caetano de Melo, que con-
sidera ser uma aberração e cujo alinhamentos 
não foram cumpridos. Disse que apresentou um 
requerimento na Câmara e uma carta registada 
na gaiurb, manifestando o seu desagrado rela-
tivamente à obra em causa e que, ainda, não 
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obteve qualquer resposta.
Manuel Neves – oliveira do Douro – Disse morar 
na rua Sidónio pais, perguntando para quando 
está prevista a realização de obras na referida 
artéria.
Maria José ramos - vilar de Andorinho – refe-
riu-se ao Jardim do Morro e ao espaço destina-
do aos vendedores ambulantes. Disse lamentar 
que um vendedor ambulante que está a traba-
lhar, seja obrigado a fugir devido à presença da 
polícia Municipal, a qual lhe apreende o mate-
rial e o multa. 
victor Martins – oliveira do Douro – Disse que 
em outubro de 2016 foi assinado entre a Câma-
ra Municipal de gaia, a Associação oliveirense 
e a Junta de Freguesia, um acordo de colabo-
ração, no valor de 100 mil euros, o qual tinha 
determinadas cláusulas de preenchimento para 
durante o ano 2017, com questões elegíveis, pre-
viamente estipuladas no contrato. Que nessas 
questões elegíveis, estão incluídas a aquisição 
de uma viatura e de material de enfermagem, 
para a Associação oliveirense e para a Quinta 
dos Avós. Que em Dezembro de 2017, foi entre-
gue todo o processo nos serviços camarários e, 
até à data, não obteve qualquer resposta. per-
guntou se vai ou não ser pago o valor definido 
no acordo de colaboração. 
Álvaro restivo – oliveira do Douro – Disse resi-
dir na urbanização da Quinta dos Cubos e que 
terá apresentado exposições na Câmara Muni-
cipal em 2012, 2013 e 2015, relativamente a in-
filtrações no seu prédio, perguntando quando é 
que a Câmara faz uma intervenção no mesmo. 
referiu-se igualmente à instalação de elevado-
res no referido prédio, dizendo que os mesmos 
ainda não estão a funcionar.
Marcelino Tavares – oliveira do Douro – Feli-
citou o Sr. presidente e o seu executivo por 
continuar a inovar, ou seja, a descentralizar e a 
levar as reuniões de câmara a todas as fregue-
sias do Município. Felicitou ainda os apoios e os 
contratos-programa anunciados nesta reunião 
pública, o que demonstra que o Sr. presidente 
ultrapassou a dívida herdada, há pouco mais de 
5 anos e meio, no valor aproximadamente dos 
450 milhões de euros.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que estas reuniões pú-
blicas realizadas nas juntas de freguesia, têm-se 

revelado uma experiência da maior importância. 
Que, no caso de Arcozelo, por exemplo, foi uma 
grande oportunidade para se decidir, em con-
junto, a importância de alguns aspetos, nomea-
damente, a reabilitação do atelier do Arquiteto 
oliveira Ferreira. Disse tratar-se de um espaço 
que está devoluto e no caminho de estar em 
ruínas e que a Câmara, em parceria com junta 
de freguesia, pretende devolvê-lo à comunida-
de, como um espaço com um potencial cultu-
ral muito significativo. Disse não ser um espaço 
propriedade da Câmara Municipal, mas repre-
senta uma mais-valia para o Município e houve 
a oportunidade de discutir e de gerir uma parte 
significativa do debate, sobre o que vai ser o 
futuro de Arcozelo e, particularmente, o futuro 
do centro cívico de Arcozelo, que tem a vanta-
gem, relativamente a uma série de outros sítios, 
de ter grande parte dos terrenos, propriedade 
da própria junta de freguesia. Que faz todo o 
sentido que a Câmara possa desenhar “cida-
de” ou desenhar “freguesia”, mas numa lógica 
de modernidade e resolver problemas que, na 
verdade, vão estando encalhados ao longo dos 
tempos, nomeadamente, o problema do novo 
quartel da gNr, o problema do eventual novo 
edifício sede da Junta de Freguesia, o proble-
ma da IpSS local, o Centro Social São Miguel de 
Arcozelo, que é uma IpSS que tem uma expec-
tativa de construir um lar de idosos e que pre-
cisa muito do envolvimento da Câmara, mas o 
envolvimento da Câmara só pode dar-se quan-
do estiver consolidada a localização do próprio 
equipamento. Que a Câmara, há cerca de 15 
dias atrás, assinou com a Senhora Secretária de 
Estado da Administração Interna não apenas a 
obra que hoje foi aqui apresentada, a reabili-
tação da divisão/esquadra da pSp de oliveira 
do Douro, mas também a construção do novo 
quartel da gNr de Arcozelo, bem como, a reabi-
litação do quartel de Lever e do quartel da gNr 
dos Carvalhos. Que em oliveira do Douro vai 
ser lançada a obra do corredor metro/bus na 
EN222 e a Câmara tenciona construir o 1º lote 
de casas para arrendamento a custos acessíveis 
e fazer a ligação via metro/bus à Avenida da 
república. Que entre a Mercadona e a Junta de 
Freguesia, toda a zona vai ser intervencionada, 
pensando-se na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, com um alinhamento decisivo, que 
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irá valorizar o local, nomeadamente, um arran-
jo integral na Lavandeira, com o reperfilamento 
da rua Conde Silva Monteiro, depois da escri-
tura de compra da Quinta da Lavandeira, por 
parte da Câmara Municipal, que inclui a casa 
senhorial e a estufa de ferro fundido. Que essa 
aquisição irá permitir a Câmara intervir naquela 
zona, permitindo o alargamento da rua Conde 
Silva Monteiro, no intervalo entre Almeida gar-
rett e o Jardim da Lavandeira e o reperfilamen-
to do próprio Jardim da Lavandeira e criando 
um espaço digno para a estátua do padre Luís 
e, ao mesmo tempo, criando uma nova centra-
lidade. Que próximo da Junta de Freguesia, a 
Câmara adquiriu o terreno para a construção 
do centro cívico e, nessa sequência, o terreno, 
por alinhamento, vai ficar reservado ao alarga-
mento cemitério, permitindo o alinhamento do 
atual cemitério e a criação de um novo centro 
cívico, consumando um novo arranjo urbanísti-
co muito integrado. Que a Câmara está numa 
fase de tentar integrar projetos e valorizar fre-
guesias que vivem processos de uma grande 
reconfiguração social.  
relativamente à intervenção do Sr. vitor No-
gueira disse que pessoalmente não discute es-
tética, porque o debate sobre estética é abstra-
to. Aquilo que discute são leis e prazos e como 
presidente de Câmara assume todas as suas 
decisões, assim como aquelas que não são da 
sua responsabilidade. Que defende os técnicos 
da Câmara Municipal que o acompanham e em 
quem deposita integral confiança e corrigir o 
“abandalhamento” que às vezes se faz no espa-
ço público, em que toda a gente opina, como 
se estivesse a falar de futebol. No que diz res-
peito ao licenciamento da construção referida 
pelo Sr. Munícipe, disse que a licença de cons-
trução foi emitida em 2010. Que na altura, um 
Senhor muito ilustre de oliveira do Douro, o Sr. 
Cardoso e Correia resolveu construir e apresen-
tou o projeto, licenças e todos os documentos 
urbanísticos e, em 2012, o processo foi aprova-
do e iniciou-se a respetiva construção. Que o 
que está em causa é a construção de 3 mora-
dias que começaram a ser construídas em 2012, 
com um alinhamento de encosto ao muro. Dis-
se que aquilo que foi aprovado na altura, está 
bem implantado. Que em 2012, não existe na 
Câmara, nenhuma reclamação relativamente 

à construção referida pelo Sr. Munícipe. Disse 
que o processo não foi por si licenciado e que a 
construção não estava escondida, pelo que, não 
ocorreu qualquer reclamação na altura. Que a 
legalidade de um licenciamento datado de uma 
presidência que não é a sua, mas que defende 
com a certeza de que a verdade não tem cor e 
não tem partido. Que relativamente à questão 
apresentada pelo Sr. Munícipe, todos os docu-
mentos e o respetivo licenciamento, são legí-
timos. Disse que para que a situação fique de-
finitivamente esclarecida, exarou despacho de 
embargo político da obra, na segunda-feira, dia 
25 de Fevereiro, ou seja, a obra, neste momen-
to, está embargada. Que, mesmo percebendo a 
inexistência de razões técnicas, solicitou pare-
cer sobre o processo de licenciamento, à profª 
Dr.ª Fernanda paula oliveira, professora na uni-
versidade de Coimbra. 
relativamente à intervenção do Sr. Manuel Ne-
ves disse que a rua Sidónio pais vai ser asfalta-
da na integralidade.
No que diz respeito à intervenção da D. Maria 
José ramos disse haver centenas de pessoas 
com a possibilidade de vender artesanato e 
com a Street Food, isso é evidente. Contudo, 
para se vender na via pública, é necessária uma 
licença camarária para o efeito. Que a obten-
ção dessa licença, decorre da participação de 
um concurso, pelo que, se as pessoas não pos-
suírem a referida licença, estão em situação de 
ilegalidade, estando, por isso, sujeitas à inter-
venção da polícia municipal. 
No que diz respeito à intervenção do Sr. vic-
tor Martins disse ser um assunto que oportuna-
mente será analisado. 
relativamente à intervenção do Sr. Álvaro res-
tivo disse que o prédio onde habita vai ter um 
elevador e no que diz respeito às obras, a Câ-
mara tem uma série de obras previstas em blo-
cos sociais, em bairros sociais e em empreendi-
mentos sociais.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Marce-
lino Tavares agradeceu as suas palavras. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 06 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, 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 
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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 2019.01.21.
E eu, hermenegilda Cunha e Silva, Diretora do 
Departamento de Administração geral e Secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. aTa N.º 6
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 18 DE MArço DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela garrido 
horA DA ABErTurA: 16 horas e 05 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 10 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº. 1

o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 

Moura disse que, em fevereiro de 2018, os re-
presentantes do pSD na assembleia de Fregue-
sia de oliveira do Douro, apresentaram uma 
proposta de recomendação à Junta de fregue-
sia, solicitando uma intervenção urgente e prio-
ritária na rua Espiridião de Sousa. Que o pre-
sidente da junta garantiu que aquela rua seria 
intervencionada e que a situação estaria a ser 
resolvida pelos serviços municipais e que não 
existia prazo de execução, uma vez que havia 
bastantes condicionantes à realização da obra, 
nomeadamente, a reorganização do trânsito 
na envolvente e algumas expropriações. Que a 
única certeza é que, passado mais de um ano 
daquele alerta, o pavimento continua muito de-
gradado e o perigo para as pessoas e bens, é 
iminente. Disse que esta semana aconteceu o 
que seria previsível, ou seja, uma parte do pas-
seio abateu e encontra-se interdito à circulação 
de pessoas. Que como se trata de uma obra ur-
gente e há muito prometida e com sucessivos 
alertas e pedidos de intervenção, perguntou 
qual é a data prevista para o início das obras 
de reparação e de requalificação do referido ar-
ruamento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues interrompeu o Sr. vereador 
dizendo ser falso o que referiu. Que o passeio 
não abateu e que foram feitas sondagens técni-
cas para o efeito.  
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues saiu da reunião.
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º 
patrocínio Miguel vieira de Azevedo disse que 
aquilo que aconteceu esta semana, foi que a Câ-
mara fez uma sondagem para perceber como é 
que estava o subsolo e que tipo de intervenção 
deveria de ser feita. Que a intervenção está pro-
gramada e planeada para muito breve, só era 
necessário saber qual seria o estado de conser-
vação do muro. Que não foi nenhum pavimento 
que abateu, foi a própria Câmara e as Águas de 
gaia que abriram uma vala, para perceber qual 
o tipo e a gravidade da intervenção a ser feita. 
Disse que a previsão da intervenção será para 
breve.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues entrou na reunião e disse 
que se ausentará sempre que situações seme-
lhantes acontecerem. Que o Senhor vereador 
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está a instalar um clima de ódio em gaia e no 
pSD de gaia, isto é, um clima de ódio que se 
projeta sobre a vida das pessoas. Que está a 
fazer e a fazer com que os seus façam perse-
guição pessoal e familiar, em concreto, à sua 
pessoa. Que não sabe se porque está no san-
gue do Senhor vereador e faz parte da sua ru-
ralidade, se é apenas e tão só para se mostrar 
na sua saga persecutória contra o presidente 
da Câmara ou se é tão só para tentar chegar 
a deputado. Que, pessoalmente, não vai con-
tinuar a ouvir intervenções deste tipo e, como 
não o pode mandar calar, opta por ausentar-
-se, porque a degradação da vida política, em 
gaia, atingiu o limite do insuportável. Que são 
perseguições pessoais, perseguições familiares, 
queixas, umas atrás das outras, lançamento de 
boatos, uns atrás dos outros e, consecutiva-
mente, a trazer a questão de oliveira do Dou-
ro à liça, porque quando não o faz por via de 
lançamento de boatos da pior espécie, traz a 
questão de oliveira do Douro por via de obras 
que, depois por acaso, critica na freguesia. So-
licitou que façam oposição, que critiquem, que 
insultem do ponto de vista político, mas que 
parem de utilizar cartas anónimas, cartas em 
nome de associações que não existem, ataques 
organizados, tentativas de boataria nas fregue-
sias e em oliveira do Douro, em concreto, ten-
tativas de linchamento público de pessoas e de 
familiares. Que o Senhor vereador faz o papel 
de sonso e está embrulhado numa tentativa de 
decapitação pública do presidente da Câma-
ra. pediu ao Senhor vereador que faça política, 
que se afirme, porque ao 50 e tal anos ainda 
não conseguiu afirmar-se. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues saiu da reunião.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse não fazer nenhuma perseguição 
pessoal e familiar a ninguém, muito menos ao 
presidente da Câmara. Que foram feitas insi-
nuações graves relativamente a atitudes, as 
quais têm de ser concretizadas e gostaria que 
o Senhor presidente da Câmara concretizasse 
que perseguições pessoais e que tipo de ata-
ques persecutórios foram feitos, porque, natu-
ralmente, agirá em conformidade. Que não se 
revê em nada do que o Senhor presidente da 
Câmara referiu. Que fazer perguntas e afirma-

ções, é acautelar os interesses dos munícipes 
e foi isso que pessoalmente fez. Disse lamentar 
profundamente que, estando na oposição e por 
pensar de forma diferente, esteja a ser julga-
do pelo Senhor presidente da Câmara por um 
delito de opinião. Que, lamentavelmente quem 
parece não conhecer as regras da democracia, 
não é a sua pessoa e, refutou liminarmente tudo 
aquilo que foi dito. 

PrESIDÊNCIa/VErEaçÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 05 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 04 DE MArço DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a Ata nº 05 da reunião 
pública da Câmara, realizada em 04 de março 
de 2019.
os Senhores vereadores Dr. José Joaquim Can-
cela Moura e Dr. Duarte António reis Besteiro, 
não votaram, em virtude de não terem partici-
pado na reunião de Câmara de 04 de março de 
2019.
DECLArAçÃo DE rETrATAçÃo E pEDIDo DE 
DESCuLpA DE FrANCISCo JoSÉ MurILLo DE 
ArAoZ – proC.º 4372/16.7T9vNg
EDoC/2019/13851
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CANDIDATurA “JN ToDoS” – AprovAçÃo 
DA CoNTrIBuIçÃo prIvADA
EDoC/2019/12610
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
retirado da ordem do dia
CANDIDATurA “voAhr MuNICÍpIoS – vo-
LuNTArIADo orgANIZADo pArA uMA AçÃo 
huMANITÁrIA DE rEFErÊNCIA” – AprovA-
çÃo DA CoNTrIBuIçÃo prIvADA
EDoC/2019/12647
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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4, apenas no original.
retirado da ordem do dia
AprESENTAçÃo DAS CANDIDATurAS A FI-
NANCIAMENTo EQ – LINhA BEI rEABILITA-
çÃo ENErgÉTICA EMprEENDIMENToS DE 
hABITAçÃo SoCIAL
EDoC/2019/12064
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a apresentação das candidaturas a fi-
nanciamento EQ – Linha BEI reabilitação Ener-
gética Empreendimentos de habitação Social, 
nos termos informados.
QuEIXA AprESENTADA pELoS MEMBroS Do 
pSD DA ASSEMBLEIA DE FrEguESIA DE vI-
LAr DE ANDorINho Ao TrIBuNAL ADMINIS-
TrATIvo E FISCAL Do porTo
EDoC/2019/15242
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À As-
sembleia Municipal para conhecimento de am-
bos os órgãos. 11.03.2019”
o Senhor vereador, Dr. Cancela Moura disse 
que o presente assunto diz respeito uma quei-
xa apresentada pelos deputados do pSD, na as-
sembleia de Freguesia de vilar de Andorinho, 
sobre a falta de agendamento de matérias, que 
pretendiam que fossem colocadas na ordem de 
trabalhos e que não tem nada a ver com os pro-
tocolos. Que houve um despacho de arquiva-
mento do Ministério público, relativamente ao 
qual haverá desenvolvimento. Que este assunto, 
em concreto, é uma matéria específica do fun-
cionamento da Assembleia de Freguesia. Que 
a maioria da Câmara fará o que entender, mas, 
os órgãos das autarquias locais têm autonomia 
administrativa e financeira e, esta questão, é do 
foro da freguesia de vilar de Andorinho e da 
sua respetiva Assembleia de Freguesia, pelo 
que, se entenderem que a questão é pertinente 
e importante para ser agendada em Câmara e 
na Assembleia Municipal, os vereadores do pSD 
não se opõem, mas, do ponto de vista funcional 
e orgânico, não lhes parece ser relevante. 

o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo disse ser re-
levante, porque as pessoas que apresentaram 
a queixa no Tribunal Administrativo e Fiscal do 
porto, foram as mesmas que convocaram uma 
assembleia de freguesia extraordinária, exigin-
do mais apoio às coletividades e instituições 
e, quando a Câmara celebrou os protocolos e 
a reboque de uma questão formal, impediram 
que os protocolos vigorassem. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to para conhecimento da Assembleia Municipal.
CASA MuSEu TEIXEIrA LopES / gALErIAS 
DIogo DE MACEDo – Novo horÁrIo DE 
FuNCIoNAMENTo E ABErTurA Ao pÚBLICo 
Do EQuIpAMENTo CuLTurAL MuNICIpAL
EDoC/2019/15683
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina Mar-
tins Carvalhal apresentou uma nota/adenda 
que a seguir se transcreve e que se anexa no 
final da ata (Doc.1), apenas no original.
“Casa Museu Teixeira Lopes/galerias Diogo de 
Macedo
horário de Funcionamento e Abertura ao pú-
blico
Nota/adenda ao ponto 7 da ordem do Dia da 
reunião pública da Câmara Municipal de 18 de 
março de 2019
Exmo. Senhor presidente,
Considerando o teor do proposto importa cla-
rificar e integrar uma correção uma vez que o 
horário de funcionamento se aplica de segunda 
a domingo e só o horário de abertura ao pú-
blico vigora de terça a domingo, respeitando o 
normal encerramento dos museus à segunda. 
os técnicos que não fazem serviço no Centro 
de visitas trabalham de segunda a sexta.
o texto a aprovar deverá ser o seguinte:
venho assim apresentar a v. Exa. para supe-
rior aprovação em reunião de Câmara, os no-
vos horários de Funcionamento – de segunda 
a domingo das 09h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30 e de Abertura ao público – de terça 
a domingo das 09h00 às 12h30 e das 14h00 
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às 17h30, do Equipamento Cultural Municipal 
Casa Museu Teixeira Lopes/galerias Diogo de 
Macedo, com entrada em vigor a 01 de abril de 
2019. Excecionalmente e em função da concre-
tização de eventos ou outras realizações pode-
rão ser estabelecidos horários alargados para 
além dos aqui definidos como base, ficando 
também determinado que a CMTL/gDM encer-
ra anualmente ao público no dia 1 de janeiro, no 
Domingo de páscoa, no dia 1 de Maio, no dia 24 
de Junho e no dia 25 de Dezembro.
Com os melhores cumprimentos.
A vereadora,  paula Carvalhal”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar os novos horários de funcionamento - 
de segunda a domingo das 09h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 17h30 e de abertura ao público 
- de terça a domingo das 09h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 17h30, do equipamento cultural 
municipal Casa Museu Teixeira Lopes/galerias 
Diogo de Macedo, com a entrada em vigor a 01 
de abril de 2019, nos termos informados.
CASA MuSEu TEIXEIrA LopES / gALErIAS 
DIogo DE MACEDo – rELATÓrIo Do NÚME-
ro DE vISITANTES – JANEIro DE 2014 A FE-
vErEIro DE 2019
EDoC/2019/15682
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo Do 
pArQuE BIoLÓgICo pArA A rEALIZAçÃo 
Do EvENTo Iv JorNADAS E DIA ForMATIvo 
Do ACES DE gAIA, A rEALIZAr NoS DIAS 30 
E 31 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo por ArS 
NorTE
EDoC/2019/11696
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do 
parque Biológico, para a realização do evento 
Iv Jornadas e Dia Formativo do ACES de gaia, 
a realizar nos dias 30 e 31 de maio de 2019, soli-

citado pela ArS Norte, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo Do Au-
DITÓrIo Do pArQuE BIoLÓgICo, DorMIDAS 
NAS INSTALAçÕES Do pArQuE E TrANS-
porTE Do CENTro DE rEABILITAçÃo Do 
NorTE pArA A QuINTA DA BoNJÓIA pArA 
A rEALIZAçÃo Do CoNgrESSo IBÉrICo DA 
SAÚDE orAL – CISo 2019, A rEALIZAr No 
DIA 22 DE MArço DE 2019, SoLICITADo por 
ISABEL CAMpoS
EDoC/2019/12423
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização do auditório 
do parque Biológico, dormidas nas instalações 
do parque e transporte do Centro de reabilita-
ção do Norte para a Quinta da Bonjóia, para a 
realização do Congresso Ibérico da Saúde oral 
– CISo 2019, a realizar no dia 22 de março de 
2019, solicitado por Isabel Campos, nos termos 
informados.
CoNCurSo pÚBLICo DA EMprEITADA DE 
CoNSTruçÃo Do Troço DA AvENIDA ATÉ 
Ao MAr ENTrE A ruA DAS BoCAS E o LAr-
go DA CABINE (CoNCLuSÃo), Do proLoN-
gAMENTo ATÉ À ruA Do LourEIro E DE uM 
ArruAMENTo SECuNDÁrIo - MADALENA
EDoC/2019/13866
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura do presente procedi-
mento nos termos constantes da Informação nº 
11/2019 de 28.02.2019 da Equipa Multidisciplinar 
das Encostas do Douro e Avenida do Atlântico, 
tramitando-se o procedimento por concurso 
público, sem publicação de anúncio no JouE, 
pelo preço base de € 1.613.184,68 (IvA incluído), 
cujos encargos se repartem da seguinte forma:
2019: 161.318,46 € (estima-se um mês de execu-
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ção);
2020:  1.451.866,22€
2. Aprovar as peças do procedimento ;
3. Aprovar o Júri;
4. Submeter  a autorização do Órgão Delibe-
rativo a repartição dos encargos associados à 
presente empreitada, em cumprimento do art.º 
22º do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela 
resol 86/2011, de 11.04.
CoNTrATo-progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o CEN-
Tro CuLTurAL oCupAçÃo E DESporTo ST. 
ANTÓNIo DAS ANTAS pArA ApoIo FINAN-
CEIro ÀS oBrAS DE rEABILITAçÃo Do pISo 
poLIDESporTIvo
EDoC/2018/63809
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de gaia e o Centro Cultural 
ocupação e Desporto St. António das Antas, 
para apoio financeiro às obras de reabilitação 
do piso polidesportivo, no valor de €37.394,46 
(trinta e sete mil, trezentos e noventa e quatro 
euros e quarenta e seis cêntimos), nos termos 
apresentados.

DEParTaMENTo DE PESSoaL
CoNCurSo INTErNo gErAL pArA provI-
MENTo Do CArgo DE ADJuNTo TÉCNICo 
DE CoMANDANTE DA CoMpANhIA DE BoM-
BEIroS 
EDoC/2019/13510
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a abertura do concurso interno 
geral para provimento do cargo adjunto técnico 
de Comandante da Companhia de Bombeiros; 
os métodos de seleção e os requisitos obriga-

tórios identificados e a designação do júri, que 
terá como missão acompanhar as fases do con-
curso, nos termos informados.
ABErTurA DE CoNCurSoS INTErNoS DE 
ACESSo gErAL pArA oCupAçÃo DE 1 poS-
To DE TrABALho pArA A CATEgorIA DE 
AgENTE grADuADo DA CArrEIrA DE po-
LÍCIA MuNICIpAL E 1 poSTo DE TrABALho 
pArA A CATEgorIA DE AgENTE MuNICIpAL 
DE 1ª CLASSE DA CArrEIrA DE poLÍCIA Mu-
NICIpAL 
EDoC/2019/13608
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pS.CDS-pp, aprovar a abertura dos concursos 
internos de acesso geral para a ocupação de 1 
posto de trabalho para a categoria de agente 
graduado da carreira de polícia Municipal e 1 
posto de trabalho para a categoria de agente 
municipal de 1ª classe da carreira de polícia Mu-
nicipal; os métodos de seleção e os requisitos 
obrigatórios identificados e a designação do 
júri, que terá como missão acompanhar as fases 
do concurso, nos termos informados.

DEParTaMENTo DE aSSUNToS JUrÍDICoS
proC. 2749/11.3 Do TrIBuNAL ADMINISTrA-
TIvo E FISCAL Do porTo, AuTor: ArTur DA 
SILvA ALvES, rÉu: MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA
EDoC/2019/14833
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
IMpugNAçÃo JuDICIAL Nº 1328/15.0BEprT 
propoSTA por NoS CoMuNICAçÕES, S.A. 
CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA
EDoC/2019/15349
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DISCIpLINAr INSTAurADo A 
JoAQuIM MANuEL DA MoTA MAChADo – rE-
LATÓrIo FINAL
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor  e 2 votos em branco, precedido de 
votação secreta e nos termos propostos, o se-
guinte:
1. Aplicar a sanção disciplinar de repreensão es-
crita prevista no artigo 184º da LgTFp, ao Sr. 
Joaquim Manuel da Mota Machado, com a ca-
tegoria de Agente de 1ª classe da polícia Muni-
cipal, e com o nº de ordem 2928, a exercer fun-
ções na polícia Municipal de vila Nova de gaia, 
por violação do dever de correção previsto na 
alínea h) do nº 1 do artigo 73º da LgTFp, tipifica-
do no nº 10, do mesmo preceito legal;
2. Nos termos e com os fundamentos previstos 
no nº 1 do artigo 192º da LgTFp a pena de re-
preensão escrita seja suspensa pelo prazo de 
seis meses, a contar da data de notificação ao 
trabalhador da decisão proferida nos presentes 
autos.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE aDMINISTraçÃo E 
FINaNçaS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €394,90 (TrEZENToS 
E NovENTA E QuATro EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A poNTE 
DE LIMA E BrAgA, No DIA 24 DE FEvErEIro 
DE 2019, SoLICITADo pELo grupo DESpor-
TIvo E CuLTurAL DE SÃo LourENço
EDoC/2019/12476
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

isentando 70% do valor €394,90 (trezentos e 
noventa e quatro euros e noventa cêntimos), 
ou seja, o valor de €276,43 (duzentos e setenta 
e seis euros e quarenta e três cêntimos), para 
deslocação a ponte de Lima e Braga, no dia 
24 de fevereiro de 2019, solicitado pelo grupo 
Desportivo e Cultural de São Lourenço, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €246,83 (DuZENToS E 
QuArENTA E SEIS EuroS E oITENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A CALDAS 
DAS TAIpAS, No DIA 24 DE FEvErEIro DE 
2019, SoLICITADo pELo CLuBE ATLâNTICo 
DA MADALENA
EDoC/2019/12486
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €246,83 (duzentos e 
quarenta e seis euros e oitenta e três cêntimos), 
ou seja, o valor de €172,78 (cento e setenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), para des-
locação a Caldas das Taipas, no dia 24 de feve-
reiro de 2019, solicitado pelo Clube Atlântico da 
Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €44,23 (QuArENTA E 
QuATro EuroS E vINTE E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICI-
pAL DE gAIA, No DIA 26 DE FEvErEIro DE 
2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DAS 
DEvESAS
EDoC/2019/12791
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €44,23 (quarenta e quatro euros e vin-
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te e três cêntimos), para deslocação à Bibliote-
ca Municipal de gaia, no dia 26 de fevereiro de 
2019, solicitado pela Escola Básica das Devesas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €45,09 (QuArENTA E CINCo 
EuroS E NovE CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE gAIA, No 
DIA 27 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA BÁSICA DAS DEvESAS
EDoC/2019/13033
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €45,09 (quarenta e cinco euros e nove 
cêntimos), para deslocação à Biblioteca Muni-
cipal de gaia, no dia 27 de fevereiro de 2019, 
solicitado pela Escola Básica das Devesas, nos 
termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €53,67 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 25 
DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA FErNANDo guEDES
EDoC/2019/12506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €53,67 (cinquenta e três euros e ses-
senta e sete cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 25 de fevereiro de 2019, solicitado 
pela Escola Básica Fernando guedes, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €98,02 (NovENTA E oITo 
EuroS E DoIS CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-

çÃo Ao porTo, No DIA 28 DE FEvErEIro 
DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
proF. Dr. MArQuES DoS SANToS
EDoC/2019/13310
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €98,02 (noventa e oito euros e dois 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 28 
de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola Bá-
sica prof. Dr. Marques dos Santos, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €1.159,40 (MIL CENTo E CIN-
QuENTA E NovE EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A porTIMÃo, NoS 
DIAS 01 E 02 DE MArço DE 2019, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DESporTIvA MoDICuS 
SANDIM
EDoC/2019/13852
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €1.159,40 (mil cento e 
cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos), 
ou seja, o valor de €811,58 (oitocentos e onze 
euros e cinquenta e oito cêntimos), para des-
locação a portimão, nos dias 01 e 02 de março 
de 2019, solicitado pela Associação Desportiva 
Modicus Sandim, nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo TrEZEN-
ToS E SESSENTA pArA ApoIo FINANCEIro E 
NÃo FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To DESporTIvo “Douro Cup - 2019”, No 
vALor DE €3.000,00 (TrÊS MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/13027
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
gaia e a Associação Trezentos e Sessenta, para 
apoio financeiro e não financeiro à realização 
do evento desportivo “Douro Cup - 2019”, no 
valor de €3.000,00 (três mil euros) + IvA, nos 
termos apresentados.
CoNTrAToS INTErADMINISTrATIvoS A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E AS uNIÕES E JuNTAS DE FrEguE-
SIA Do CoNCELho DE vILA NovA DE gAIA 
pArA ApoIo No âMBITo Do progrAMA Mu-
NICIpAL DE AçÃo SoCIAL gAIA+ INCLuSIvA
EDoC/2019/6650
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar os contratos interadministrativos a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e as 
uniões e Juntas de Freguesia do Concelho de 
vila Nova de gaia, para apoio no âmbito do pro-
grama Municipal de Ação Social gaia+Inclusiva, 
no valor total de €220.000,00 (duzentos e vin-
te mil euros), nos termos apresentados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €264,78 
(DuZENToS E SESSENTA E QuATro EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por TAXISCoopE
EDoC/2019/14686
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, no valor de €264,78 (du-
zentos e sessenta e quatro euros e setenta e 
oito cêntimos), solicitado pela Taxiscoope, nos 
termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-

SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €264,78 
(DuZENToS E SESSENTA E QuATro EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por ATE – ASSoCIAçÃo DoS TrABALhADo-
rES DA EDuCAçÃo
EDoC/2019/14683
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, no valor de €264,78 (du-
zentos e sessenta e quatro euros e setenta e 
oito cêntimos), solicitado pela ATE – Associa-
ção dos Trabalhadores da Educação, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €205,94 
(DuZENToS E CINCo EuroS E NovENTA 
E QuATro CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
CENTro ABCrEAL porTugAL – CoopErATI-
vA DE SoLIDArIEDADE SoCIAL
EDoC/2019/14682
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, no valor de €205,94 (du-
zentos e cinco euros e noventa e quatro cênti-
mos), solicitado pelo Centro ABCrEAL portu-
gal – Cooperativa de Solidariedade Social, nos 
termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA DE TErrENo pArA o 
DoMÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL DA pArCE-
LA p25 CoM A ÁrEA DE 20,0M2 Do prÉDIo 
DESCrITo NA CoNSErvATÓrIA Do rEgISTo 
prEDIAL DA FrEguESIA DE pEroSINho, SoB 
o Nº 2976/20160308, INSCrITo NA MATrIZ 
prEDIAL urBANA SoB o ArTIgo urBANo 
Nº 3521 pArA A rEQuALIFICAçÃo DA ruA 
Dr. CArLoS CoSTA – vILA NovA DE gAIA
EDoC/2019/14223
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita de terre-
no para o domínio público municipal da parcela 
p25, com a área de 20,0m2, do prédio descri-
to na Conservatória do registo predial da fre-
guesia de perosinho, sob o nº 2976/20160308, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
urbano nº 3521, para a requalificação da rua Dr. 
Carlos Costa – vila Nova de gaia, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA grATuITA DE TErrENo pArA o 
DoMÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL DA pArCELA 
p23 CoM A ÁrEA DE 10,0M2, DESCrITA NA 
CoNSErvATÓrIA Do rEgISTo prEDIAL DA 
FrEguESIA DE CANELAS, SoB o(S) N.º(S) 
2061/19941209, INSCrITA NA MATrIZ prEDIAL 
urBANA SoB o(S) ArTIgo(S) 3176 pArA A 
rEQuALIFICAçÃo DA ruA DELFIM DE LIMA
EDoC/2018/65907
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita de terre-
no para o domínio público municipal da parcela 
p23, com a área de 10,0m2, descrita na Conser-
vatória do registo predial da freguesia de Ca-
nelas, sob o(s) nº(s) 2061/19941209, inscrito na 
matriz predial urbana sob o(s) artigo(s) 3176, 
para a requalificação da rua Delfim de Lima, 
nos termos informados.
rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMA-
rA DE 19 DE MArço E 04 DE JuNho, rELA-
TIvA À CEDÊNCIA Ao DoMÍNIo pÚBLICo DA 
pArCELA DE TErrENo, p29, CoM A ÁrEA DE 
11,00M2, A DESANEXAr Do prÉDIo urBANo 
DESCrITo NA SEguNDA CoNSErvATÓrIA 
Do rEgISTo prEDIAL DE 898 – pEroSINho 
E Do INSCrITo NA MATrIZ prEDIAL urBANA 
SoB o ArTIgo 3007, DESTINADA À rEQuALI-
FICAçÃo DA ruA DELFIM DE LIMA – 3ª FASE
EDoC/2018/7847
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, retificar a deliberação de Câmara de 19 
de março de 2018 e de 4 de junho de 2018, no 
sentido de passar a constar que é autorizada 
a cedência ao domínio público da parcela de 
terreno com a área de 11,00m2, identificada na 
planta como parcela 29, a desanexar do prédio 
urbano descrito na Segunda Conservatória do 
registo predial de 898 – perosinho e do inscri-
to na matriz predial urbana sob o artigo 3007, 
destinada à requalificação da rua Delfim de 
Lima – 3º fase, nos termos informados.
rESoLuçÃo DE EXproprIAr DE DuAS pAr-
CELAS SITAS NA FrEguESIA DE CANIDELo 
Do CoNCELho DE vILA NovA DE gAIA, DES-
TINADAS À rEQuALIFICAçÃo DA ruA SporT 
CLuBE DE CANIDELo
EDoC/2019/8523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
retirado da ordem do dia.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDoS – QuADro SINguLArES pArA 
A rEALIZAçÃo DE oBrAS NA vIA pÚBLICA 
(ZoNA A E ZoNA B) – rELATÓrIo FINAL
EDoC/2018/76145
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no  re-
latório Final, destacando-se:
a) a exclusão das propostas reportadas pelo 
agrupamento concorrente M. DoS SANToS & 
Cª., S.A./SISTELMAr – SoCIEDADE DE CoNS-
TruçÕES, LDA, no âmbito dos Lotes Zona A 
e Zona B e pelo concorrente DACop – CoNS-
TruçÕES E oBrAS pÚBLICAS, S.A., no âmbito 
do Lote Zona A,  pelos fundamentos descritos 
no ponto 4.1. do relatório preliminar, em anexo 
ao relatório final;
b) a ordenação das propostas admitidas;
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c) a adjudicação do Acordo Quadro relativo ao 
Lote Zona A ao concorrente José Moreira Fer-
nandes & Filhos, S.A., pelos preços unitários 
constantes da proposta apresentada;
d) a adjudicação do Acordo Quadro relati-
vo ao Lote Zona B ao concorrente Epopeia – 
gestão e obras públicas, Lda. pelos preços uni-
tários constantes da proposta apresentada.
2. Aprovar, nos termos do nº 1 do artigo 98º do 
CCp, as minutas do contrato (Lote Zona A e 
Lote Zona B);
3. Aprovar a notificação às empresas adjudica-
tárias para que se pronunciem sobre as minutas 
e apresentem os documentos de habilitação, 
bem como, entreguem caução, no montante de 
10.000,00€ (dez mil euros), conforme previsão 
no programa do concurso.
CoNCurSo pÚBLICo pArA AQuISIçÃo DE 
vEÍCuLo DE pLATAForMA ELEvATÓrIA 
pArA oS BoMBEIroS SApADorES E proTE-
çÃo CIvIL
EDoC/2019/3775
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse tratar-se de uma plata-
forma que é mais onerosa do que uma escada 
Magirus, mas também é substancialmente mais 
eficaz naquilo que é necessário para os bom-
beiros e é o maior investimento que alguma vez 
se fez em vila Nova de gaia, relativamente à 
Companhia de Sapadores Bombeiros. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1 - Face ao valor considerado que a referi-
da contratação está abrangida, pelas normas 
constantes do Código dos Contratos públicos 
(CCp), autorizar a adoção do concurso público 
com publicação de anúncio no JouE, nos ter-
mos da alínea a) n.º 1 do art.º 20.º do CCp;
2 - Aprovar, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do 
n.º 2 do art.º 40º do CCp, os termos e condições 
constantes no caderno de encargos (já com as 
devidas alterações), o programa de concurso e 
a minuta de anúncio;
3 - Definir para a presente aquisição como pre-
ço base o valor de € 770.000,00 + IvA à taxa 

legal de 6%, totalizando o valor de 816.200,00€, 
nos termos do disposto no artigo 47º do CCp, 
publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, com a revisão dada pelo Dec. Lei 111-
B/2017 de 31 de agosto, na atual redação;
4 - Aprovar a constituição dos elementos do 
júri conforme sugerido, a saber: presidente: ví-
tor primo; vogal: João Carlos oliveira; vogal: 
Elsa Afonso; Suplente: Luís Silva; Suplente: Mi-
guel Bernardo.
Mais foi deliberado submeter ao órgão delibe-
rativo a repartição dos encargos associados à 
presente contratação, conforme segue:
2019-244.860,00€
2020-571.340,00€
(valores com IvA incluído)
ABErTurA DE proCEDIMENTo pArA CE-
LEBrAçÃo DE CoNTrATo pArA LICENCIA-
MENTo DE SoFTWArE MICroSoFT, por 
SuBSCrIçÃo, por rECurSo Ao CoNTrATo 
/ ACorDo CELEBrADo pELA ESpAp – ENTI-
DADE DE SErvIçoS pArTILhADoS DA ADMI-
NISTrAçÃo pÚBLICA, I.p.
EDoC/2019/10685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var, nos termos informados, o seguinte:
1. Abertura de procedimento para celebração 
de contrato para Licenciamento de software 
Microsoft, por subscrição, por recurso ao con-
trato / acordo celebrado pela ESpAp - Entida-
de de Serviços partilhados da Administração 
pública, I.p, pelo prazo de 3 anos e pelo preço 
base máximo de € 798.438,57 + IvA;
2.  peças integrantes do procedimento;
3. Identificação do Júri e respetiva delegação 
de funções.
Mais foi deliberado, em cumprimento do art. 
22º do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela 
res. 86/2011, de 11.04, submeter a decisão do 
Órgão Deliberativo a repartição dos encargos 
financeiros associados à presente contratação, 
conforme segue:
Ano 2019: €266.146,19;
Ano 2020: €266.146,19;  
Ano 2021: €266.146,19
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CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL pArA AS CoMuNICAçÕES 
MÓvEIS – AgrupAMENTo DE ENTIDADES
EDoC/2018/14154
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar minuta do contrato alterada  (face à 
anteriormente aprovada em junho de 2018), da 
qual decorre o início da prestação de serviços 
em 01/04/2019;
2. Submeter a autorização do Órgão Deliberati-
vo, em cumprimento do art.º 22º do DL 197/99, 
de 08.06, repristinado pela res 86/2011, de 
11.04, a reprogramação dos encargos financei-
ros associados à presente contratação, confor-
me segue:  
2019 - 9 meses - 77.000€ + IvA totalizando 
94.710,00€ 
2020 - 12 meses - 100.000€ + IvA totalizando 
123.000,00€ 
2021 - 12 meses - 100.000€ + IvA totalizando 
123.000,00€ 
2022 - 3 meses - 25.000,00€ + IvA totalizando 
30.750,00€
rubrica 2004 A 15

DIrEçÃo MUNICIPaL DE INFraESTrUTUraS 
E ESPaçoS PÚBLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE Do CorTEJo DE CArNAvAL”, rEALIZA-
Do No DIA 02 DE MArço DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €149,70 (CENTo E QuArENTA E 
NovE EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCoLAS 
SophIA DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2019/5845
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total do pagamento de 

taxa referente à interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “Desfile do Cortejo 
de Carnaval”, realizado no dia 02 de março de 
2019, no valor total de €149,70 (cento e quaren-
ta e nove euros e setenta cêntimos), solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello 
Breyner, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE Do CorTEJo DE CArNAvAL”, rEALIZA-
Do No DIA 01 DE MArço DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €298,00 (DuZENToS E NovENTA E 
oITo EuroS), SoLICITADo pELA FuNDAçÃo 
pADrE LuÍS
EDoC/2019/13388
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total do pagamento de 
taxa referente à interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “Desfile do Cortejo 
de Carnaval”, realizado no dia 01 de março de 
2019, no valor total de €298,00 (duzentos e no-
venta e oito euros), solicitado pela Fundação 
padre Luís, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE MArço DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€119,20 (CENTo E DEZANovE EuroS E vIN-
TE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2019/13958
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa parcial do pagamento de 
taxa referente à interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “Desfile de Carnaval”, 
realizado no dia 01 de março de 2019, no mon-
tante  de €83,44 (oitenta e três euros e quaren-
ta e quatro cêntimos), correspondente a 70% 
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do valor total de  €119,20 (cento e dezanove eu-
ros e vinte cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “vIA 
SACrA EM hoNrA DE SANTA rITA”, rEA-
LIZADo No DIA 08 DE MArço DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €344,40 (TrEZENToS E 
QuArENTA E QuATro EuroS E QuArEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/11036
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa parcial do pagamento de 
taxa referente à interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “via Sacra em honra 
de Santa rita”, realizado no dia 08 de março 
de 2019, no montante de € 241,08 (duzentos e 
quarenta e um euros e oito cêntimos), corres-
pondente a 70% do valor total de €344,40 (tre-
zentos e quarenta e quatro euros e quarenta 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de grijó e Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE Do CorTEJo DE CArNAvAL”, rEALIZA-
Do No DIA 05 DE MArço DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €301,35 (TrEZENToS E uM EuroS 
E TrINTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE 
SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/9758
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa parcial do pagamento de 
taxa referente à interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “Desfile do Cortejo 
de Carnaval”, realizado no dia 05 de março de 
2019, no montante de €210,95 (duzentos e dez 

euros e noventa e cinco cêntimos), correspon-
dente a 70% do valor total de €301,35 (trezen-
tos e um euros e trinta e cinco cêntimos), soli-
citado pela Fábrica da Igreja paroquial de São 
pedro de pedroso, nos termos informados.
CAMINhoS DE FÁTIMA – ELEMENToS DE 
oBrA rEFErENTES À CoLoCAçÃo DE SI-
NALIZAçÃo roDovIÁrIA CoNTEMpLADoS 
No proCESSo DE EMprEITADA A CArgo DA 
ASSoCIAçÃo DoS CAMINhoS DE FÁTIMA
EDoC/2019/13271
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de sinalização rodoviária, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA 1º DE MAIo – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, No vALor DE 
€4.497,50 (QuATro MIL QuATroCENToS E 
NovENTA E SETE EuroS E CINQuENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELo JArDIM INFANTIL 
NoSSA SENhorA Do pILAr
EDoC/2018/78703
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua 1º de Maio, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, no 
valor de €4.497,50 (quatro mil quatrocentos e 
noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), so-
licitado pelo Jardim Infantil Nossa Senhora do 
pilar, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS Lu-
gArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2019, SIToS No LArgo pA-
DrE SAÚDE E ruA DE S. BrÁS – uNIÃo DE 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 101 | MARço 2019 | BoLETIM MUNICIPAL

48

FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA, No vALor DE €2.161,46 (DoIS 
MIL CENTo E SESSENTA E uM EuroS E QuA-
rENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/4386
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos no Largo padre Saúde e rua de S. Brás, 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, no valor de €2.161,46 (dois mil cento 
e sessenta e um euros e quarenta e seis cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA 1º DE MAIo – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, No vALor DE 
€6.476,40 (SEIS MIL QuATroCENToS E SE-
TENTA E SEIS EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELo CENTro DE ACo-
LhIMENTo DA SErrA Do pILAr
EDoC/2019/4208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua 1º de Maio, união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, no valor 
de €6.476,40 (seis mil quatrocentos e setenta e 
seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pelo 
Centro de Acolhimento da Serra do pilar, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 

DA FoNTE rIJA, TrAvESSA DA FoNTE rIJA, 
ruA NovA DE SÃo SALvADor, ruA SÃo 
SALvADor, ruA CALouSTE guLBENKIAN E 
ESCADAS DA FÁBrICA – FrEguESIA DE oLI-
vEIrA Do Douro
EDoC/2018/61003
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
QX-01-53, 04-89-oM E 60-05-Zr pArA pEr-
MISSÃo DE CIrCuLAçÃo No INTErIor DA 
ZoNA DELIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA 
DE SANTo ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, 
AvENIDA vASCo DA gAMA (E.N.222) E Av. D. 
JoÃo II (vL9), ATÉ 31 DE DEZEMBro DE 2019
EDoC/2019/7176
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 
QX-01-53, 04-89-oM E 60-05-Zr, para per-
missão de circulação no interior da zona de-
limitada entre a A1, rotunda de Santo ovídio, 
Avenida da república, Avenida vasco da gama 
(E.N.222) e Av. D. João II (vL9), até 31 de de-
zembro de 2019, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
78-vB-57, 80-70-oh, 62-47-uC, 76-gT-42 E 50-
23-MA pArA pErMISSÃo DE CIrCuLAçÃo 
No INTErIor DA ZoNA DELIMITADA ENTrE 
A A1, roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, AvENIDA 
DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo DA gAMA 
(E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), vÁLIDo por 
uM MÊS
EDoC/2019/9443
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 78-
vB-57, 80-70-oh, 62-47-uC, 76-gT-42 E 50-23-
MA, para permissão de circulação no interior da 
zona delimitada entre a A1, rotunda de Santo 
ovídio, Avenida da república, Avenida vasco 
da gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), válido 
por um mês, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA CoNTrATAçÃo 
DA EMprEITADA “pATA – pLATAForMA DE 
ACoLhIMENTo E TrATAMENTo ANIMAL – 
CoNSTruçÃo DE EDIFÍCIo”
EDoC/2019/1395
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1) Aceitar parcialmente os erros e omissões 
identificados pelos interessados, nos termos 
constantes da ata do Júri;  
2) Aprovar as novas peças;
3) prorrogar o prazo para apresentação de pro-
postas pelo período correspondente ao núme-
ro de dias que medeia entre o termo do prazo 
para resposta aos erros e omissões (01-03-
2019) e a data da disponibilização da decisão 
aos interessados.

DIrEçÃo MUNICIPaL Para a INCLUSÃo 
SoCIaL

FuNDo DE MANEIo A ATrIBuIr ÀS CoMIS-
SÕES DE proTEçÃo DE CrIANçAS E JovENS 
EM pErIgo – gAIA NorTE E gAIA SuL
EDoC/2019/13056
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o Fundo de Maneio a atri-
buir às CpCJ’s, com base nos seguintes pressu-

postos:
• fundo de maneio para a CPCJ GAIA NORTE, 
com  o valor  global  anual de 2400€, da res-
ponsabilidade da  sua presidente, a Dra. Célia 
Teixeira,  a quem serão entregues os duodéci-
mos. As verbas em causa servirão para pagar 
despesas  inadiáveis, identificando-se  desde 
já as seguintes rubricas: Despesas de refeições 
confecionadas – DrAA – 02/020225 – 350€, 
produtos alimentares – ALIM - 02/020105 - 
1.350€, produtos de higiene – oBNC – 020121 
-350€, Despesas de saúde (medicamentos/ar-
tigos farmacêuticos) – 02/02011 – 350€; 
• fundo de maneio para a CPCJ GAIA SUL, com 
o valor anual global de 1837.8€, da  responsa-
bilidade da sua  presidente, Dra. Anabela Lo-
pes  a quem  deverão ser entregues os duodé-
cimos. As verbas em causa servirão para pagar 
despesas inadiáveis,  indicando-se  desde já as 
seguintes rubricas: Despesas de transportes – 
TpNS – 02/020210 – 500,80€,  Despesas de 
refeições confecionadas – DrAA – 02/020225- 
100€, produtos alimentares – ALIM - 02/020105 
- 500€, produtos de higiene – oBNC – 020121- 
369 € e Despesas de saúde (medicamentos/ar-
tigos farmacêuticos) – 02/020111-368.€
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA MANuELA ESCALEIrA DE JESuS
EDoC/2019/13914
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio económico no âmbito 
do programa Municipal gaia + Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria Manuela Escaleira 
de Jesus, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA CELESTE MorEIrA DA SILvA pErEIrA
EDoC/2019/14173
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido 
de apoio económico no âmbito do programa 
Municipal gaia + Inclusiva – Eixo Apoio na Ca-
rência Económica e Emergência Social, solici-
tado por Maria Celeste Moreira da Silva pereira, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por ES-
TrELA ADELINA DA CoNCEIçÃo
EDoC/2019/13599
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva 
– Eixo Apoio na Carência Económica e Emer-
gência Social, solicitado por Estrela Adelina da 
Conceição, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 2181/vT/2018, SoLICITADo por JoA-
QuIM DA CoSTA MoNTEIro
EDoC/2019/13849
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 2181/
vT/2018, solicitado por Joaquim da Costa Mon-
teiro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por vICENTE JoSÉ pErEIrA 
pErEIrA

EDoC/2019/13598
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros),  solicitado por 
vicente José pereira pereira , nos termos infor-
mados
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo - TMu, 
CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA - TCu, EMIS-
SÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS 
E NuMErAçÃo DE poLÍCIA, No vALor DE 
€2.860,44 (DoIS MIL oIToCENToS E SESSEN-
TA EuroS E QuArENTA E QuATro CÊNTI-
MoS), SoLICITADo por JoSÉ FErNANDo 
MorEIrA DA CoSTA
EDoC/2019/13771
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento da Taxa Municipal de urbanização 
- TMu, da Taxa de Compensação urbanística - 
TCu, da Taxa pela emissão do Alvará de Licença 
de obras e Numeração de polícia, no valor total 
de €2.860,44 (dois mil oitocentos e sessenta 
euros e quarenta e quatro cêntimos), solicitado 
por José Fernando Moreira da Costa, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo – TMu E 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS, No vALor DE €4.062,49 (QuA-
Tro MIL E SESSENTA E DoIS EuroS E QuA-
rENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
MArIA CâNDIDA NoguEIrA rIBEIro
EDoC/2018/69776
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do paga-
mento da Taxa Municipal de urbanização – TMu 
e da Taxa pela Emissão do Alvará de Licença de 
obras, no valor total de €4.062,49 (quatro mil 
e sessenta e dois euros e quarenta e nove cên-
timos), solicitado por Maria Cândida Nogueira 
ribeiro, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA pELA LEgALIZAçÃo DE oBrAS DE 
CoNSTruçÃo, No vALor DE €4.400,84 
(QuATro MIL E QuATroCENToS EuroS 
E oITENTA E QuATro CÊNTIMoS), proC.º 
3730/17 – LEg, SoLICITADo MArIA ELvIrA 
CArvALho BorgES
EDoC/2019/13574
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento da Taxa pela Legalização de obras de 
Construção, no valor de €4.400,84 (quatro mil 
e quatrocentos euros e oitenta e quatro cênti-
mos), proc.º 3730/17 – LEg, solicitado por Maria 
Elvira Carvalho Borges, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA SILvÉrIA ALvES 
oLIvEIrA MorEIrA
EDoC/2019/15948
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Silvéria Alves oliveira Mo-
reira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ANTÓNIA CAr-
vALho DA SILvA
EDoC/2019/16097
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Antónia Carvalho da Silva, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDA-
MENTo, SoLICITADo por MArIA MADALENA 
FErNANDES MouTINho
EDoC/2019/16101
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Madalena Fernandes Mou-
tinho, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANDrEIA MArISA FEr-
NANDES pErEIrA
EDoC/2019/16102
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Andreia Marisa Fernandes pe-
reira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CASIMIro FArIA DA 
SILvA FErrEIrA
EDoC/2019/16106
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Casimiro Faria da Silva Ferreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por EMÍLIA FErNANDA Nu-
NES MorEIrA
EDoC/2019/16110
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Emília Fernanda Nunes Moreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA roSA rIBEIro 
CArDoSo LopES
EDoC/2019/16126
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria rosa ribeiro Cardoso 
Lopes, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SANDrA CrISTINA DoS 
SANToS roChA
EDoC/2019/16129
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Sandra Cristina dos Santos ro-
cha, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por TELMA pATrÍCIA MEN-
DES CArDoSo
EDoC/2019/16133
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Telma patrícia Mendes Cardoso, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MANuEL FrANCISCo 
DAS NEvES vIEIrA
EDoC/2019/16093
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Manuel Francisco das Neves 
vieira, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E AgrupAMENToS DE ESCoLAS DA rEDE 
ESCoLAr DE vILA NovA DE gAIA TENDo EM 
vISTA A CoMpArTICIpAçÃo DAS vISITAS DE 
ESTuDo progrAMADAS No âMBITo DAS 
ATIvIDADES CurrICuLArES
EDoC/2018/76459
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Agrupamen-
tos de Escolas da rede Escolar de vila Nova de 
gaia, tendo em vista a comparticipação das vi-
sitas de estudo programadas no âmbito das ati-
vidades curriculares, nos termos apresentados.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues saiu da reunião de Câmara.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E A uNIvErSIDADE Do porTo TENDo 
EM vISTA A pArTICIpAçÃo DE JovENS ESTu-
DANTES EM CurSoS DE vErÃo NA uNIvEr-
SIDADE JÚNIor
EDoC/2018/74674
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a uni-
versidade do porto, tendo em vista a participa-
ção de jovens estudantes em cursos de verão 
na universidade Júnior, no valor de €16.500,00 
(dezasseis mil e quinhentos euros), nos termos 
apresentados.
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o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues entrou na reunião de Câma-
ra.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o SporT CLuBE Do porTo 
pArA ApoIo FINANCEIro À pArTICIpAçÃo 
Do CLuBE No CAMpEoNATo NACIoNAL DE 
FuNDo – 2019, NA MoDALIDADE DE rEMo, 
No vALor DE €500,00 (QuINhENToS Eu-
roS) + IvA
EDoC/2019/13024
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Sport Clube do porto, para apoio financeiro 
à participação do clube no Campeonato Nacio-
nal de Fundo – 2019, na Modalidade de remo, 
no valor de €500,00 (quinhentos euros) + IvA, 
nos termos apresentados.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE UrBaNISMo E aM-
BIENTE

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No 
DIA 01 DE MArço DE 2019, No vALor DE 
€51,78 (CINQuENTA E uM EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FuN-
DAçÃo pADrE LuÍS
EDoC/2019/13386
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carna-
val”, realizado no dia 01 de março de 2019, no 
valor de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela Fundação pa-
dre Luís, nos termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL DA CoMISSÃo DE 
FESTAS EM hoNrA DE SÃo TIAgo E SANTA 
ApoLÓNIA 2019”, rEALIZADo No DIA 05 DE 
MArço DE 2019, No vALor DE €51,78 (CIN-
QuENTA E uM EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2019/13094
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carnaval 
da Comissão de Festas em honra de São Tiago 
e Santa Apolónia 2019”, realizado no dia 05 de 
março de 2019, no valor de €51,78 (cinquenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela união de Freguesias de Sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No 
DIA 01 DE MArço DE 2019, No vALor DE 
€25,89 (vINTE E CINCo EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo prÓ-INFâNCIA DE pEDroSo
EDoC/2019/10078
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carna-
val”, realizado no dia 01 de março de 2019, no 
valor de €25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pela Associação pró-
-Infância de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
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TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 
01 DE MArço DE 2019, No vALor DE €51,78 
(CINQuENTA E uM EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
DE pAIS E ENCArrEgADoS DE EDuCAçÃo 
DA ESCoLA BÁSICA Do MArCo
EDoC/2019/13112
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carna-
val”, realizado no dia 01 de março de 2019, no 
valor de €51,78 (cinquenta e um euros e seten-
ta e oito cêntimos), solicitado pela Associação 
de pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica do Marco, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “BAILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo NoS 
DIAS 04 E 05 DE MArço DE 2019, No vALor 
DE €127,39 (CENTo E vINTE E SETE EuroS 
E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo SporTINg CLuBE CANDALENSE
EDoC/2019/13797
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Baile de Carnaval”, 
realizado nos dias 04 e 05 de março de 2019, 
no valor de €127,39 (cento e vinte e sete euros 
e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo Spor-
ting Clube Candalense, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“SEIS vIAS SACrAS E DuAS proCISSÕES”, A 
rEALIZAr NoS DIAS 08, 15, 22, 29, 30 E 31 DE 

MArço, 05 E 12 DE ABrIL DE 2019, No vALor 
DE €76,89 (SETENTA E SEIS EuroS E oITEN-
TA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoN-
DE
EDoC/2019/15281
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Seis vias Sacras e 
Duas procissões”, a realizar nos dias 08, 15, 22, 
29, 30 e 31 de março, 05 e 12 de abril de 2019, 
no valor de €76,89 (setenta e seis euros e oi-
tenta e nove cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA SoLIDÁrIA”, A rEALIZAr NoS DIAS 24 
E 25 DE ABrIL DE 2019, No vALor DE €127,39 
(CENTo E vINTE E SETE EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEguESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/11781
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa Solidária”, a 
realizar nos dias 24 e 25 de abril de 2019, no va-
lor de €127,39 (cento e vinte e sete euros e trin-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de São Félix da Marinha, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MIMoSA LuCILIA SouSA CoSTA – proC.º 
1226/19 – CErT – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/14831
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de certidão de cons-
tituição de regime de compropriedade, solici-
tado por Mimosa Lucília Sousa Costa – proc.º 
1226/19 – CErT – união de Freguesias de Ma-
famude e vilar do paraíso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MArIA JoSÉ DIAS DA SILvA BArBoSA 
– proC.º 815/19 – CErT – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA
EDoC/2019/14837
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS-pp, aprovar o pedido de certidão de 
constituição de regime de compropriedade, so-
licitado por Maria José Dias da Silva Barbosa – 
proc.º 815/19 – CErT – união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA pArA 
EFEIToS DE ISENçÃo DE IMI, IMT E IrS, 
proC.º 744/19 – CErT – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, SoLICITADo por MÁrIo NuNo 
DoS SANToS FErrEIrA
EDoC/2019/15390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pS.CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, 
em virtude da conclusão das obras efetuadas 

no âmbito do processo nº 1510/18 e da apre-
sentação do certificado energético nº SCE 
188066433, que a fração autónoma designada 
pela letra “F”, do prédio sito na rua da Carva-
lhosa, nºs 127, 151, 171, 183, 185; rua Serpa pinto, 
nºs 6, 44, 60, 76 e Avenida ramos pinto, nºs 80, 
118, 136, 148, da união das Freguesias de San-
ta Marinha e São pedro da Afurada, descrito 
na 1ª Conservatória do registo predial de vila 
Nova de gaia, sob  o nº 3036 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o nº 1970, foi objeto de 
uma intervenção de reabilitação, para efeitos 
de isenção de IMI e IMT, nos termos das alíneas 
a) e b) do nº 2 do artigo 45º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF) e de dedução à coleta 
em sede de IrS, nos termos da alínea a) do nº 4 
e dos nºs 5 e 7 do artigo 71º do mesmo Estatuto.
2. Aprovação de emissão de certidão.
3. Comunicação deste reconhecimento ao ser-
viço de finanças da área da situação do edifício 
ou fração.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística 
peticionada.
pEDIDo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA pArA 
EFEIToS DE ISENçÃo DE IMI, IMT E IrS, 
proC.º 1065/17 – CErT – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, SoLICITADo por MÁrIo NuNo 
DoS SANToS FErrEIrA
EDoC/2019/15428
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, em 
virtude da conclusão das obras efetuadas no 
âmbito do processo nº 1510/18 e da apresenta-
ção do certificado energético nº SCE 181892837, 
que a fração autónoma designada pela letra 
“C”, do prédio sito na rua da Carvalhosa, nºs 
127, 151, 171, 183, 185; rua Serpa pinto, nºs 6, 44, 
60, 76 e Avenida ramos pinto, nºs 80, 118, 136, 
148, da união das Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, descrito na 1ª Conser-
vatória do registo predial de vila Nova de gaia, 
sob  o nº 3036 e inscrito na matriz predial urba-
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na sob o nº 7069, foi objeto de uma intervenção 
de reabilitação, para efeitos de isenção de IMI e 
IMT, nos termos das alíneas a) e b) do nº 2 do 
artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(EBF) e de dedução à coleta em sede de IrS, 
nos termos da alínea a) do nº 4 e dos nºs 5 e 7 
do artigo 71º do mesmo Estatuto.
2. Aprovação de emissão de certidão.
3. Comunicação deste reconhecimento ao ser-
viço de finanças da área da situação do edifício 
ou fração.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística 
peticionada.
pEDIDo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA pArA 
EFEIToS DE ISENçÃo DE IMI, IMT E IrS, 
proC.º 742/19 – CErT – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, SoLICITADo por MÁrIo NuNo 
DoS SANToS FErrEIrA
EDoC/2019/15434
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, em 
virtude da conclusão das obras efetuadas no 
âmbito do processo nº 1510/18 e da apresenta-
ção do certificado energético nº SCE 188066837, 
que a fração autónoma designada pela letra “L”, 
do prédio sito na rua da Carvalhosa, nºs 127, 151, 
171, 183, 185; rua Serpa pinto, nºs 6, 44, 60, 76 
e Avenida ramos pinto, nºs 80, 118, 136, 148, da 
união das Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, descrito na 1ª Conservatória 
do registo predial de vila Nova de gaia, sob  
o nº 3036 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o nº 7069, foi objeto de uma intervenção 
de reabilitação, para efeitos de isenção de IMI 
e IMT, nos termos das alíneas a) e b) do nº 2 do 
artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(EBF) e de dedução à coleta em sede de IrS, 
nos termos da alínea a) do nº 4 e dos nºs 5 e 7 
do artigo 71º do mesmo Estatuto.
2. Aprovação de emissão de certidão.
3. Comunicação deste reconhecimento ao ser-
viço de finanças da área da situação do edifício 

ou fração.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística 
peticionada.
pEDIDo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA pArA 
EFEIToS DE ISENçÃo DE IMI, IMT E IrS, 
proC.º 743/19 – CErT – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, SoLICITADo por MÁrIo NuNo 
DoS SANToS FErrEIrA
EDoC/2019/15440
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD:CDS-pp, nos termos informados, o seguin-
te:
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, 
em virtude da conclusão das obras efetuadas 
no âmbito do processo nº 1510/18 e da apre-
sentação do certificado energético nº SCE 
188066534, que a fração autónoma designada 
pela letra “g”, do prédio sito na rua da Carva-
lhosa, nºs 127, 151, 171, 183, 185; rua Serpa pinto, 
nºs 6, 44, 60, 76 e Avenida ramos pinto, nºs 80, 
118, 136, 148, da união das Freguesias de San-
ta Marinha e São pedro da Afurada, descrito 
na 1ª Conservatória do registo predial de vila 
Nova de gaia, sob  o nº 3036 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o nº 1970, foi objeto de 
uma intervenção de reabilitação, para efeitos 
de isenção de IMI e IMT, nos termos das alíneas 
a) e b) do nº 2 do artigo 45º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF) e de dedução à coleta 
em sede de IrS, nos termos da alínea a) do nº 4 
e dos nºs 5 e 7 do artigo 71º do mesmo Estatuto.
2. Aprovação de emissão de certidão.
3. Comunicação deste reconhecimento ao ser-
viço de finanças da área da situação do edifício 
ou fração.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística 
peticionada.
pEDIDo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA pArA 
EFEIToS DE ISENçÃo DE IMI, IMT E IrS, 
proC.º 740/19 – CErT – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, SoLICITADo por MÁrIo NuNo 
DoS SANToS FErrEIrA
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EDoC/2019/15447
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, 
em virtude da conclusão das obras efetuadas 
no âmbito do processo nº 1510/18 e da apre-
sentação do certificado energético nº SCE 
188066736, que a fração autónoma designada 
pela letra “h”, do prédio sito na rua da Carva-
lhosa, nºs 127, 151, 171, 183, 185; rua Serpa pinto, 
nºs 6, 44, 60, 76 e Avenida ramos pinto, nºs 80, 
118, 136, 148, da união das Freguesias de San-
ta Marinha e São pedro da Afurada, descrito 
na 1ª Conservatória do registo predial de vila 
Nova de gaia, sob  o nº 3036 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o nº 1970, foi objeto de 
uma intervenção de reabilitação, para efeitos 
de isenção de IMI e IMT, nos termos das alíneas 
a) e b) do nº 2 do artigo 45º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF) e de dedução à coleta 
em sede de IrS, nos termos da alínea a) do nº 4 
e dos nºs 5 e 7 do artigo 71º do mesmo Estatuto.
2. Aprovação de emissão de certidão.
3. Comunicação deste reconhecimento ao ser-
viço de finanças da área da situação do edifício 
ou fração.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística 
peticionada.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
CoM vISTA À pErMuTA DE TErrENoS SIToS 
NA ruA NovA DE BrANDArIZ, uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/15455
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a desafetação do domínio público mu-
nicipal para o domínio privado municipal, com 
vista à permuta de terrenos, sitos na rua Nova 
de Brandariz, união de Freguesias de Serzedo 

e perosinho, processo nº 555/14 – pL, união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, requeren-
te: Artur Marmé Diogo, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ALTErAçÃo Do pLANo DE 
urBANIZAçÃo DA BArroSA
EDoC/2019/12774
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura fez a intervenção que a seguinte se trans-
creve e que se anexa no final da ata (Doc.2), 
apenas no original.
“poNTo 88
propoSTA DE ALTErAçÃo Do pLANo DE 
urBANIZAçÃo DA BArroSA
A respeito deste procedimento, nada de regis-
to a assinalar, pois, trata-se de um acerto no 
regulamento, especificamente dedicado aos 
traçados da rede viária para que possam ser 
ajustados em casos que manifestamente tal ne-
cessidade ocorra, desde que sirvam as mesmas 
funções e objetivos. 
Esta alteração até poderia nem ser necessária 
pois a escala do plano de urbanização, não per-
mitindo uma representação exaustiva e rigo-
rosa oferece ainda assim a margem suficiente 
para que, na apreciação das operações urbanís-
ticas, se possa admitir uma solução adequada 
aos princípios definidos nesse instrumento de 
gestão territorial. 
o que pode ser questionável, na realidade, é o 
motivo da manutenção deste instrumento em 
vigor, pois a sua existência visou apenas poten-
ciar a instalação de uma grande superfície co-
mercial (Ikea), mas cujo efeito prático acabou 
por se diluir, pois o pu entrou em vigor no final 
de Janeiro de 2009 e o pDM, que também as-
segura essa mesma possibilidade, entrou em vi-
gor 7 meses depois, em 13 de Agosto de 2009. 
A manutenção deste instrumento, era assim 
uma perspetiva datada e que agora poderá 
criar constrangimentos vários pela simultanei-
dade de regras urbanísticas distintas para a 
zona da Barrosa (pu e pDM), sem nenhum mo-
tivo aparente que o justifique.
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De um modo geral, na ausência de programa-
ção e execução com realce para a componente 
de investimento público, ou quando não exis-
tam dificuldades de implementação do pDM 
(ou desajuste das regras face à realidade), não 
se encontram motivos para a existência de pla-
nos de urbanização, como sucede neste caso. 
o fomento de opções claras, simples e asserti-
vas, em detrimento da profusão de instrumen-
tos de gestão territorial que se sobrepõem es-
pacialmente, cria condições mais favoráveis ao 
investimento e ao desenvolvimento de tecido 
urbano com uma ligação mais franca e trans-
parente com a iniciativa dos particulares e das 
empresas, agilizando ainda a própria ativida-
de de gestão dos serviços técnicos municipais, 
pelo que nos iremos abster neste ponto. 
vila Nova de gaia, 18 de março de 2019.
o grupo de vereadores do pSD“
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a proposta de alteração do plano de 
urbanização da Barrosa;
2. Enviar a proposta de alteração do plano de 
urbanização da Barrosa à CCDr-N para emis-
são de parecer, nos termos previstos no artigo 
86º do rJIgT.

DIVErSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº 89, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura saiu da reunião.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS SENhorES MuNÍCIpES:
Carla Susana Anunciação Monteiro – Fregue-
sia de Canidelo – Disse ser proprietária de uma 
moradia em Canidelo, desde 2011. Que teve a 
necessidade de recorrer a um crédito bancário 
e que o banco exigiu-lhe as plantas do imóvel. 
Que as solicitou na Câmara e que, segundo in-
formações dos serviços, não existem plantas 
nem processo de licenciamento. Que a mora-
dia tem licença de habitabilidade e licença de 
obras e um alvará sanitário. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-

do vítor rodrigues disse que a Câmara não 
pode perder documentos e que a Sr.ª Munícipe 
tem de ter uma solução alternativa que não a 
prejudique.  Disse que vai analisar a situação e 
em breve a Sr.ª Munícipe receberá uma respos-
ta.
Maria Emília Lopes Maia – união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso - Apresen-
tou a sua intervenção por escrito que a seguir 
se transcreve e que se anexa no final da ata 
(Doc.3), apenas no original:
“Exmo. Sr. presidente 
Examos. Senhores vereadores, 
os artesãos de gaia querem agradecer a v. 
Exas. a decisão pela continuidade da feira mu-
nicipal de artesanato, que tem vindo a ser rea-
lizada no cais de gaia. outra coisa não seria de 
esperar de uma autarquia, que ao longo dos 
anos, sempre apoiou os seus artesãos!
para quem só agora está a entrar nesta ativi-
dade, lembro que nesta cidade já são longos 
os anos em que ela se exerce e sempre com o 
apoio da Câmara. Eu, por exemplo, fui convi-
dada pela 1ª vez pelo pelouro do turismo, em 
2006, para participar numa feira de artesanato 
no Corpus Christi, mas há, neste momento, co-
legas que já o fazem há muito mais tempo!
Começou por expor-se os nossos trabalhos no 
cais, mas, em 2011, o pelouro do turismo impôs 
algumas condições para se poder fazer parte 
do chamado Mercado de Artes e ofícios de 
gaia: teríamos de estar legalizados juntos das 
Finanças e da Segurança Social, ser certifica-
dos e ter carta de artesão, etc. Foi assim que, na 
altura, se separou o trigo do joio!
Tudo isto para dizer que não caímos aqui há 
apenas três anos, mas sim que já vem de mui-
to longe, a nossa ligação ao cais de gaia! or-
ganizamos a nossa vida em função deste local 
de venda dos nossos produtos, este é o nosso 
posto de trabalho e, por isso mesmo, não pode-
mos ser, eventualmente, descartados por mais 
um sorteio. 
Na verdade começamos agora a receber cartas 
registadas que nos falam num outro sorteio e 
para todos! Não se pode esquecer que nós há 
três anos já fomos a sorteio e um outro sorteio 
que, neste momento, sem critérios justos pre-
viamente definidos, pode levar a que verdadei-
ros artesãos e com muitos anos de ligação ao 
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cais de gaia, fiquem de fora, uma vez que ulti-
mamente já existem 70 pessoas com carta de 
artesão em gaia…!
 Assim, nós entendemos que a haver outro sor-
teio, este deve ser para preencher as vagas exis-
tentes ao para os novos lugares que venham a 
ser criados, como diz o nº 1 do artigo 14º do 
respetivo regulamento municipal, atualmente 
em vigor ou para substituição daqueles que, 
reiteradamente não cumpriram a declaração de 
compromisso que assinaram, nomeadamente, 
no que diz respeito ao seu ponto nº 5!
Só assim poderemos ter uma verdadeira feira 
de artesanato que a própria Câmara chamou 
de qualificado, onde todos os nossos visitantes 
possam apreciar os trabalhos feitos por cada 
artesão e representativos da região onde esta-
mos inseridos!
Agradecendo, desde já, a vossa melhor atenção 
a estes considerandos aquando da definição 
dos referidos critérios, me subscrevo com ele-
vada estima e consideração.
vila Nova de gaia, 18 de março de 2019
Maria Emília Lopes Maia “
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente ao regula-
mento, disse tratar-se de um ponto relacionado 
com a norma transitória, para o caso de vagar 
um lugar. Que o concurso foi lançado há 3 anos 
e foi lançado com um prazo, porque o concurso 
não é eterno, é pelo prazo de 3 anos e durante 
esse período não há direito a renovação, por-
que a lei não o permite. Que a Câmara tem de 
cumprir esse critério, que pode parecer estra-
nho, mas é, de facto, o critério de, não bene-
ficiando ninguém, lançar um concurso público, 
que permita validar, por um novo tempo, os lu-
gares em questão. Que tem de ocorrer um con-
curso público, por causa da lógica da concor-
rência que a lei prevê. Que o problema que aqui 
se põe, é que o regulamento do concurso, tal 
como aconteceu há 3 anos atrás, tem especifi-
cações que tentam valorizar e majorar quem já 
lá está e faz verdadeiramente artesanato, mas, 
pessoalmente, não pode manipular os concur-
sos. Que espera que tudo corra bem, como há 
3 anos atrás e que os critérios de majoração 
que o concurso vai ter, que no fundo benefi-
ciam quem já lá está, na lógica da continuidade, 
sejam suficientes para evitar sobressaltos, mas, 

legalmente, não consegue fazer outra coisa que 
não seja abrir o concurso. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 10 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, 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 2019.01.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 101 | mARÇO 2019 | BOLETIm mUNICIPAL

60

C.1. DESPaCHoS

DESPaCHo N.º 7/PCM/2019
Nomeação do responsável Técnico da reserva 
Natural Local do Estuário do Douro
Considerando que:
I. Foi publicado no Diário da república, 2.ª sé-
rie – N.º 131 de 10 de julho de 2018, a alteração 
ao regulamento da reserva Natural Local do 
Estuário do Douro;
II. o n.º 2 do artigo 4º do atual regulamento 
estabelece que a Câmara Municipal nomeia o 
responsável Técnico da rNLEo;
III. para o cabal funcionamento do rNLEo há 
necessidade de prover o cargo.
Assim,
Nos termos da deliberação de Câmara, de 18 
de fevereiro de 2019, sob minha proposta, foi 
nomeado o Dr. henrique Nepomuceno Alves 
como responsável Técnico da reserva Natu-
ral Local do Estuário do Douro, cessando, em 
consequência, o cargo para que foi nomeado 
pela ordem de Serviço n.º 8/2018, mantendo-se 
válidas as restantes deliberações constantes da 
respetiva ordem de Serviço.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 26 de 
fevereiro de 2019.
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues)

DESPaCHo N.º 8/PCM/2019
De acordo com o n.º 6, ponto 6.2, alíneas b) e 
g), da Estrutura Nuclear e Flexível publicada no 
Dr, T Série, n.º 230, de 29.11.2018, compete ao 
Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)/
Divisão de Coordenação da Assessoria Jurídi-
ca e da regulamentação Municipal (DCAJrM), 
elaborar pareceres, informações ou estudos ju-
rídicos, mediante deliberação ou despacho do 
Senhor presidente da Câmara, em processos 
administrativos, quando:
a) Fundamentadamente se levantem dúvidas 
de ordem técnico-jurídica;
b) Tenham em vista a fundamentação das deci-
sões proferidas pelos diferentes órgãos e pes-
soal dirigente no exercício de poderes delega-
dos;
c) Tenham em vista coordenar e acompanhar 
em todos os seus trâmites as impugnações ad-
ministrativas dos atos que delas sejam passí-

veis.
Destarte, e de modo a tornar mais célere, con-
fiável e menos burocrática a tramitação dos 
processos administrativos, produzindo assim os 
resultados desejados, torna-se necessário defi-
nir procedimentos internos a observar pelas di-
ferentes unidades orgânicas, nos processos que 
sejam submetidos ao DAJ/DCAJrM para apre-
ciação técnico-jurídica.
os procedimentos internos, divulgados pela 
presente circular, têm como objetivo: 
a) o melhor entendimento do funcionamento 
da estrutura orgânica; 
b) A definição adequada das responsabilidades;
c) A eliminação de procedimentos desnecessá-
rios;
d) A eliminação de desperdício de tempo e re-
cursos;
f) 0 cumprimento de prazos legalmente fixa-
dos;
e) A eficácia de resultados;
d) Tornar mais célere a resposta.
A inobservância dos procedimentos internos. 
terá como consequência a rejeição liminar dos 
processos/pedidos remetidos ao DAJ/DCAJrM 
e devolução dos mesmos às respetivas unida-
des orgânicas, para suprimento dos elementos 
ou informações em falta, ficando estas últimas 
responsáveis por eventuais incumprimentos de 
prazos legalmente fixados, caso este incumpri-
mento se deva a falta de apresentação atem-
pada de elementos/informações essenciais à 
análise técnico-jurídica.
Neste sentido são definidos Procedimentos In-
ternos:

I
Pedidos de parecer. informação ou estudos 

técnico-jurídicos ao DaJ
os pedidos de pareceres, informações ou es-
tudos técnico-jurídicos, por parte das diferen-
tes unidades orgânicas. devem expor de forma 
clara a dúvida ou questão jurídica que preten-
dem ver esclarecida, acompanhados de todos 
os elementos necessários. que permitam uma 
análise técnico-jurídica/estudo cuidado e con-
clusivo.
os pedidos supramencionados, desde que, de-
vidamente fundamentados serão remetidos ao 
DAJ, mediante despacho do Senhor presidente 
da Câmara.

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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II
Elaboração / análise de contratos

A análise técnico-jurídica relativa a contratos 
a celebrar entre o Município e entidades ter-
ceiras, que sejam submetidos a apreciação do 
DAJ, mediante despacho do Senhor presidente 
da Câmara, devem ser acompanhados de todos 
os elementos necessários à respetiva aprecia-
ção.

III
Proposta de elaboração/alteração de regula-

mentos
os pedidos de elaboração/alteração de regu-
lamentos municipais (com eficácia externa e 
interna) submetidos ao DAJ devem ser acom-
panhados da respetiva nota justificativa e de 
todos os estudos e propostas (incluindo a fun-
damentação económico-financeira de even-
tuais taxas/preços) necessários à sua elabora-
ção e aprovação final.

IV
Impugnações administrativas de atos concur-

sais
Sempre que sejam apresentadas impugnações 
administrativas relativas a atos concursais (re-
clamações ou recursos), dado o carácter de 
urgência que as mesmas revestem, a unidade 
orgânica recetora, submete imediata e direta-
mente o pedido de apreciação técnico-jurídica 
ao DAJ, acompanhado de todos os elementos 
indispensáveis à respetiva análise, dando co-
nhecimento desse facto ao Senhor presidente 
da Câmara Municipal para ulteriores trâmites.

V
reclamações graciosas de atos de liquidação 

de taxas municipais
De acordo com as competências previstas na 
Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais em 
vigor, é da competência da Direção Municipal 
de Administração e Finanças/ Departamento 
de planeamento, Controlo Financeiro e Exe-
cuções Fiscais, assegurar a análise das recla-
mações no âmbito do processo tributário em 
articulação com o Departamento de Assuntos 
Jurídicos/Divisão de Coordenação da Assesso-
ria e regulamentação Municipal;
por conseguinte, previamente à proposta de 
remessa ao DAJ/DCAJrM, das reclamações 
graciosas, serão observados os procedimentos 
internos a seguir elencados:

1) Análise sumária do teor da reclamação, pelo 
serviço competente, verificando a existência de 
eventuais e alegadas desconformidades, no-
meadamente quanto ao sujeito passivo da taxa 
e/ou ao valor apurado;
2) Caso tenha sido solicitada a prestação de 
garantia, nos termos e para efeitos da alínea f) 
do artigo 69.º do CppT, o serviço competente 
para o efeito, procede ao cálculo da garantia a 
prestar pelo(a) reclamante e notifica, de ime-
diato, o(a) reclamante do valor apurado;
3) A proposta de remessa ao DAJ, deverá con-
ter as informações relativas à análise sumária 
da reclamação, juntando cópia da notificação 
do valor da garantia ao reclamante, caso a mes-
ma tenha sido solicitada, bem como todos os 
elementos necessários à apreciação da recla-
mação;
4) o DAJ/DCAJrM procede à análise jurídica 
da reclamação graciosa propondo e fundamen-
tando o sentido da decisão, remetendo-a ao 
Senhor presidente da Câmara,
para submissão à votação e apreciação da Câ-
mara Municipal,

VI
Notificações remetidas ao Município para 
verificação da existência de créditos, com 

vista à realização de penhora por agente de 
Execução.

No caso das notificações remetidas por Agen-
tes de Execução, para verificação da existência 
de créditos do Município, no âmbito de proces-
sos que corram termos nos tribunais em rela-
ção a terceiros, cabe ao DpCFEF verificar se 
os créditos existem, quais as garantias que os 
acompanham, em que data se vencem e quais-
quer outras circunstâncias inerentes à execu-
ção, competindo-lhe notificar o Agente de Exe-
cução dentro do prazo estabelecido.
Sempre que se verifique a necessidade de es-
clarecer, fundadamente, alguma questão jurídi-
ca, deverá a mesma ser clara e imediatamente 
colocada de modo a cumprir os prazos estabe-
lecidos na notificação, para posterior remessa 
ao DAJ/DCAJrM, mediante despacho do Se-
nhor presidente da Câmara.

VII
resposta aos pedidos de informação solicita-

dos pela Divisão de Contencioso
A resposta das diferentes unidades orgânicas 
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aos pedidos de informação solicitados pela Di-
visão de Contencioso para elaboração de peças 
processuais em processos judiciais, devem ser 
enviadas ao DAJ/DC dentro do prazo estabe-
lecido. e acompanhadas de todos os elementos 
relevantes e que se mostrem pertinentes para 
a defesa do Município, bem como da indicação 
dos trabalhadores que têm conhecimento dos 
factos para serem indicados como testemu-
nhas.
o presente Despacho altera o Despacho n.º 69/
pCM/2015, de 5 de outubro.
paços do Concelho, 12 de março de 2019
o presidente da Câmara, (Dr. Eduardo vitor ro-
drigues)

DESPaCHo N.º 9/DaG/2019
Considerando,
A subdelegação de competências que me fo-
ram conferidas pela Senhora Diretora Munici-
pal, Dra. Manuela garrido, pelo Despacho nº 22/
DM-Mg/2018, de 19 de abril;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de subdelegação de competên-
cias, foi-me expressamente concedida a facul-
dade de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego no Técnico Superior, Dr. Manuel 
Francisco da Cunha e Silva as seguintes com-
petências:
1.1. A Coordenação da unidade de gestão dos 
Seguros;
1.2. genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente na área da unidade de 
gestão, bem como, neste âmbito, assinar a res-
petiva correspondência;
1.3. promover as diligências necessárias tenden-
tes à satisfação das necessidades de seguros;
1.4. No âmbito da unidade, e em matéria de re-
cursos humanos, validar a assiduidade.
ratifico os atos anteriormente praticados, no 
âmbito das matérias agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 15 de 
março de 2019.
A Diretora do Departamento de Administração 
geral, (hermenegilda Cunha e Silva)

DESPaCHo N.º 10/Daaa/2019
Considerando
A subdelegação de competências que me foi 

concedida pela Senhora Diretora de Departa-
mento, Dr.ª hermenegilda Cunha e Silva, através 
do despacho n.°25/DAg/2018, de 23 de abril;
Que, de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de subdelegação de competên-
cias, me foi concedida expressamente a facul-
dade de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego, de acordo com aprovação supe-
rior, na Técnica Superior Dr.º rita Cristina de 
Sousa Cabral as seguintes competências:
1.1. Autorizar a passagem de fotocópias auten-
ticadas relativas a processos ou documentos 
constantes de processos arquivados e que ca-
reçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabe-
lecidas por lei.
1.2. Autenticar e certificar os documentos refe-
ridos em 1.1.
2. Nas Assistentes Técnicas Anabela Almeida 
Moita, Maria Arminda de Jesus Lima e paula Ma-
ria dos Santos Fonseca, no âmbito das funções 
a exercer no posto de Atendimento Avançado 
do Município, na Loja do Cidadão do Arrábida 
Shopping, as competências definidas em 1.1. e 
1.2.
3. ratifico os atos anteriormente praticados pe-
los referidos trabalhadores nas matérias agora 
subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 15 de 
março de 2019.
o Chefe de Divisão Administrativa, Atendimen-
to e Arquivo, José António Moreira de Melo

C.2. orDENS DE SErVIço

orDEM DE SErVIço N.º 5/2019
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Divisão Administrativa, de Atendimento 
e Arquivo - posto Avançado gAM, decorrido 
período experimental acordado entre as partes, 
determino que a trabalhadora Maria Arminda 
de Jesus Lima, assistente operacional, com o nº 
de ordem 5011, passe a exercer funções na refe-
rida Divisão, com efeitos ao dia 3 de janeiro de 
2019, deixando a Divisão de gestão Escolar e 
recursos Educativos.
Município de vila Nova de gaia, 15 março de 
2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
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D.1. aNÚNCIoS

ABErTurA Do proCEDIMENTo DE CLASSI-
FICAçÃo DA CApELA DE SÃo MATEuS DE 
ArNELAS, INCLuINDo o pATrIMÓNIo MÓvEL 
INTEgrADo.
A Direção geral do património Cultural proce-
deu à abertura do processo de classificação da 
Capela de São Mateus de Arnelas, incluindo o 
património móvel integrado, localizada em Ar-
nelas, união das Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, concelho de vila Nova de 
gaia. 
A Capela de São Mateus de Arnelas encontra-
-se em vias de classificação, nos termos defini-
dos no nº5 do artigo25º da Lei nº104/2001, de 8 
de Setembro, pelo que se encontra abrangida, 
juntamente com os imóveis localizados na zona 
geral de proteção (50 metros a contar a partir 
dos limites externos do imóvel classificado) pe-
las disposições legais em vigor.  
para mais informações consultar:
www.patrimoniocultural.gov.pt
Diário da república 2º séria – nº 197 – 12 de outubro 
de 2018

D.2. aVISoS

aVS-CMVNG/2019/163
AvISo

MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia através do despacho n.º 
47/pCM/2017, torna público que por delibera-
ção da Dig.ma Câmara Municipal, de 18.02.2019, 
foi determinada a realização do procedimento 
de concurso público para a atribuição tempo-
rária, de doze lugares destinados à atividade 
de restauração e bebidas não sedentária, em 
equipamentos móveis ou amovíveis, no perío-
do compreendido entre 15 de Maio e 15 de ou-
tubro.
os interessados na ocupação destes lugares 
devem apresentar a sua candidatura no gabi-
nete de Atendimento ao Munícipe, ou por cor-
reio, em envelope fechado, sob registo e com 
aviso de receção para a seguinte morada: “Mu-
nicípio de vila Nova de gaia - rua Álvares Ca-

bral, 4400-017 vila Nova de gaia”, no prazo de 
dez dias após a divulgação do presente Edital.
As zonas onde se localizarão os lugares dispo-
níveis, as condições de ocupação, as instruções 
para a apresentação da candidatura e respe-
tivos critérios de seleção estão identificados 
no programa de procedimento que constitui o 
Anexo I ao presente Edital. As candidaturas de-
verão ser instruídas e obedecer aos critérios aí 
referidos, sob pena de não serem admitidos.
A presente informação não dispensa a leitura 
do programa do procedimento (Anexo I).
para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt) e no Balcão do Empreendedor.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 14 
de Março de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

aNEXo I
progrAMA Do proCEDIMENTo

1. oBJETo
1.1. Constitui objeto do presente Concurso a 
atribuição do direito de ocupação temporária 
de oito lugares para instalação de unidades 
móveis ou amovíveis de prestação de serviços 
de restauração ou bebidas de carácter não se-
dentário – Street Food - no concelho de vila 
Nova de gaia.
1.2. A entidade que preside ao Concurso é o 
Município de vila Nova de gaia.
1.3. As zonas onde se localizarão os lugares a 
atribuir são as seguintes:
Zona 1 - Avenida Diogo Leite – 3 lugares
Zona 2 - Areinhos de Avintes e oliveira do Dou-
ro e Crestuma – 2 lugares
Zona 3 - Marginal Marítima – 2 lugares
Zona 4 - Avenida da república, junto à Estação 
de general Torres – 2 lugares
Zona 5 – Avenida da república, junto ao Jardim 
do Morro – 3 lugares
2. CoNSuLTA Do proCESSo E oBTENçÃo 
DE CÓpIAS
2.1. As peças que constituem o procedimento 
encontram-se disponíveis para consulta, nas 
instalações do Município de vila Nova de gaia, 
na Divisão de Apoio às Empresas e ao Empre-

D. ANÚNCIoS, AvISoS E EDITAIS
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go, na Avenida da república, n.º 757, 4400-176 
vila Nova de gaia, durante o período de expe-
diente, entre as 09.00h e as 17.00h, e no sítio 
internet do Município: http://www.cm-gaia.pt.
2.2. Desde que solicitado até 2 (dois) dias antes 
do termo do prazo fixado para a entrega das 
Candidaturas, os interessados podem obter có-
pias do processo na morada referida no ponto 
anterior.
2.3. É da exclusiva responsabilidade dos candi-
datos a recolha da informação sobre os lugares 
para atribuição, designadamente, as condições 
físicas dos mesmos.
3. pEDIDoS DE ESCLArECIMENTo 
3.1. os pedidos de esclarecimento relativos a 
quaisquer dúvidas deverão ser apresentados, 
por escrito, dentro do primeiro terço do prazo 
fixado para entrega das Candidaturas.
3.2. os esclarecimentos a que se refere o pon-
to anterior são prestados por escrito até ao fim 
do segundo terço do prazo fixado para entrega 
das Candidaturas, disponibilizados no sítio in-
ternet do Município e juntos às peças do proce-
dimento que se encontrem para consulta.
4. CoNDIçÕES DE ADMISSÃo 
4.1. Apenas se podem habilitar ao Concurso 
pessoas singulares ou coletivas habilitadas para 
o exercício da atividade de restauração ou de 
bebidas não sedentária, nos termos do disposto 
na alínea m) do número 1 do artigo 4.º do regi-
me jurídico de acesso e exercício das atividades 
de comércio, serviços e restauração, aprovado 
pelo Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, 
e que não se encontrem em nenhuma das si-
tuações previstas no artigo 55.º do Código dos 
Contratos públicos.
4.2. Não são admitidas quaisquer pessoas sin-
gulares ou coletivas que possuam dívidas ao 
Município.
5. ELEMENToS pArA A INSTruçÃo DAS CAN-
DIDATurAS
5.1. Documentos de habilitação dos candidatos
Todos os candidatos devem apresentar os se-
guintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Declaração, elaborada conformidade com o 
modelo constante do Anexo I, na qual o can-
didato indique o seu nome, número fiscal de 
contribuinte, número do bilhete de identidade, 
estado civil e domicílio ou, no caso de se tratar 
de pessoa coletiva, a denominação social, nú-

mero de pessoa coletiva e sede e assinada por 
representante com poderes para o obrigar;
b) Documento comprovativo de que o candida-
to é operador autorizado com acesso ao exer-
cício da atividade de restauração ou de bebi-
das não sedentária, nos termos do disposto na 
alínea m) do número 1 do artigo 4.º do regime 
jurídico de acesso e exercício das atividades 
de comércio, serviços e restauração, aprovado 
pelo Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro;
5.2. Documentos que instruem a candidatura
Todos os candidatos devem apresentar, sob 
pena de exclusão: 
a) Formulário de candidatura corretamente 
preenchido;
b) Memória Descritiva do projeto, que descreva 
a atividade a desenvolver e que, nomeadamen-
te refira os aspetos que constituem os critérios 
de seleção;
c) Seguro de responsabilidade civil;
d) Declaração atualizada de responsabilidade 
do técnico de instalação de gás, nos casos apli-
cáveis;
e) Imagens fotográficas gerais e de pormenor 
que ilustram o equipamento a utilizar, no máxi-
mo de 10 imagens por candidatura;
f) Imagens elucidativas do layout interior e ex-
terior do equipamento móvel ou amovível e in-
dicação da área do mesmo;
g) Imagens elucidativas das embalagens a uti-
lizar;
h) Declaração de honra do candidato onde in-
dique o número de postos de trabalho a criar;
6. ENTrEgA DAS CANDIDATurAS
6.1. A entrega de Candidaturas deve ser feita 
até às 17h00 do 10.º dia a contar da data de 
afixação do edital;
6.2. As Candidaturas são remetidas pelo correio 
em envelope opaco e fechado, sob registo e 
com aviso de receção para a seguinte morada: 
“Município de vila Nova de gaia – rua Álvares 
Cabral, 4400-017 vila Nova de gaia”, ou entre-
gues por mão própria, pelos candidatos ou seus 
representantes, no gabinete de Apoio ao Muní-
cipe;
6.3. Se o envio das Candidaturas for efetuado 
pelo correio ou entregue em local diferente do 
indicado no ponto anterior, os candidatos são 
os únicos responsáveis pelos atrasos que por-
ventura se verifiquem, não constituindo motivo 
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de reclamação o fato da entrega das Candida-
turas ocorrer já depois de esgotado o prazo fi-
xado para a entrega das mesmas.
7. EXCLuSÕES
7.1. Constituem causas de exclusão das candi-
daturas:
a) A existência de dívidas ao Município;
b) A não apresentação dos documentos exigi-
dos nos pontos 5.1 e 5.2., do presente programa;
c) A não apresentação da Candidatura até à 
data limite fixada no ponto 6.1. do presente pro-
grama.
7.2. para os lugares sitos na Avenida Diogo Lei-
te, constituem ainda causas de exclusão:
d) candidaturas cujos equipamentos dete-
nham área seja superior a 4 m2.
8. JÚrI Do CoNCurSo
8.1. A avaliação das Candidaturas será efetuada 
por um Júri nomeado para o efeito, constituído 
por 3 membros efetivos e 1 suplente, sem pre-
juízo de, por razões de funcionalidade, poder 
ser prestado apoio por quaisquer outros fun-
cionários municipais, ou de, em caso de falta ou 
impedimento, de qualquer dos membros efeti-
vos, o presidente do Júri designar substituto.
8.2. o Júri será composto por: 
presidente - vera pacheco, Diretora Municipal 
da Direção Municipal para a Inclusão Social;
vogais efetivas –Cláudia Teixeira, Diretora do 
Departamento de Ação Social e Atividades 
Económicas e Maria José Necho, Chefe de Divi-
são de Apoio às Empresas e ao Emprego; 
vogal Suplente –Fátima Colaço, Técnica Supe-
rior.  
9. CrITÉrIoS DE SELECçÃo
9.1. o critério no qual se baseia a atribuição é o 
da candidatura melhor classificada, consideran-
do os seguintes fatores de avaliação e respetiva 
ponderação:
a) Design inovador/criatividade e qualidade do 
equipamento (QA): 25%
b) Experiência na prestação de serviços restau-
ração e bebidas em condições similares(E): 25%
c) utilização de materiais ambientalmente 
sustentáveis(SM), designadamente nas emba-
lagens: 20%
d) Criação de postos de trabalho (pT):30%
9.2. Em relação aos fatores referidos em a), a 
avaliação será efetuada de acordo com a se-
guinte escala e atributos:

9.3. Em relação ao fator referido em b) conside-
ra-se a seguinte escala e ponderação:
- Existência de experiência anterior em presta-
ção de serviços similar – 25%
- Ausência de experiência anterior em presta-
ção de serviços similar – 0%
9.4. Em relação ao fator referido em c) se a se-
guinte escala e ponderação :
- utilização de plástico: 0%
- utilização de materiais recicláveis (excepto 
plástico): 10%
- utilização de material reciclado: 20%
9.5. Em relação ao fator referido em d), a ava-
liação será efetuada de acordo com a seguinte 
escala e atributos:
- 1 emprego- 10%
- 2 empregos- 20%
- 3 empregos-30%
9.6. A classificação final (CF) a atribuir a cada 
candidato será calculada pela seguinte fórmula:
CF = QA + E + SM + pT,
procedendo-se à ordenação decrescente das 
candidaturas segundo a classificação obtida.
9.7. A cada candidato apenas poderá ser atri-
buído um lugar por zona.
10. NÃo ATrIBuIçÃo
Não há lugar a atribuição se não tiverem sido 
apresentadas candidaturas válidas e quando 
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existam fundados indícios de conluio entre os 
candidatos ou outra causa justificativa.
11.CAuçÃo
o candidato a quem foi atribuído provisoria-
mente o lugar, procederá ao pagamento de 
uma caução de 500,00€ (quinhentos euros) 
ao Município de vila Nova de gaia, no prazo de 
cinco dias a contar da data em que a atribuição 
se considera definitiva.
12.ATrIBuIçÃo DEFINITIvA
Compete à Câmara Municipal deliberar sobre 
a atribuição dos lugares em reunião ordinária, 
tornando-se esta definitiva.
13. LICENçA DE oCupAçÃo
13.1. Atribuído o lugar para a instalação de uni-
dades móveis ou amovíveis de prestação de 
serviços de restauração ou bebidas de carácter 
não sedentário é emitida licença que titula o di-
reito de ocupação.
13.2. A licença a que se refere o número ante-
rior, não renovável, é concedida a título pessoal 
e precário, intransmissível a qualquer título.
13.3. A licença para ocupação do lugar atribuído 
será válida pelo período compreendido entre 15 
de Maio e 15 de outubro, não renovável.
14. ÁrEA E LIMITES DA oCupAçÃo
14.1. A área a ocupar nas Zonas referidas no 
ponto 1.3. será marcada no local, depois da atri-
buição definitiva a que se refere o ponto 12.
14.2. A ocupação do espaço é circunscrita ex-
clusivamente à área que consta da licença, não 
sendo permitido colocar qualquer objecto fora 
desse espaço.
14.3. A Câmara Municipal pode, no decurso do 
contrato e a requerimento do interessado, de-
cidir o aumento da área de ocupação, a pagar 
pelo valor da adjudicação inicial.
15. horÁrIo DE FuNCIoNAMENTo
os titulares da licença exercerão a atividade 7 
dias por semana, no horário compreendido en-
tre as 11h00 e as 22h00.
16. prAZo DE pAgAMENTo
16.1. o pagamento da taxa municipal aplicável 
deverá efetuar-se até ao dia 10 do mês a que 
respeite.
17. oBrIgAçÕES Do AgENTE ECoNÓMICo
17.1. o agente económico ao qual venha a ser 
atribuído o direito de ocupação de local de ven-
da, obriga-se a cumprir com o estipulado na le-
gislação aplicável ou que venha a entrar em vi-

gor durante o prazo da licença, nomeadamente 
o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
Janeiro e as regras constantes do Capítulo III do 
Anexo II ao regulamento (CE) n.º 852/2004, do 
parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004.
17.2. Caso se detetem quaisquer incumprimen-
tos à legislação em vigor, os mesmos são de-
nunciados à autoridade competente pela fisca-
lização na área, designadamente, da segurança 
alimentar e económica.
18. rESpoNSABILIDADE Do AgENTE ECoNÓ-
MICo 
18.1. São da responsabilidade do agente econó-
mico as despesas inerentes à elaboração das 
Candidaturas.
18.2. São da exclusiva responsabilidade do 
agente económico quaisquer danos causados 
em pessoas ou bens, aquando no exercício da 
respetiva atividade económica no lugar que lhe 
foi atribuído.
18.3. São da responsabilidade do agente econó-
mico as despesas relacionadas com o forneci-
mento de energia elétrica, água e gás.
19. rELoCALIZAçÃo E EXTINçÃo DE LugA-
rES
por motivos de interesse público, devidamente 
fundamentado, poderá o Município proceder à 
relocalização ou extinção de lugares atribuídos
20. Foro CoMpETENTE
para todas as questões emergentes do procedi-
mento será competente o Tribunal Administra-
tivo e Fiscal do porto.
21. prEvALÊNCIA
Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lu-
gar o programa do procedimento e em segun-
do lugar a candidatura do adjudicatário.
22. LEgISLAçÃo ApLICÁvEL
Ao presente procedimento é aplicável o Código 
do procedimento Administrativo aprovado pela 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, o regi-
me Jurídico de Acesso e Exercício de Ativida-
des de Comércio, Serviços e restauração publi-
cado em anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de Janeiro e o regime jurídico do património 
Imobiliário público aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 07 de Agosto.
Data de publicitação: 26/03/2019
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aVS-CMVNG/2019/170
AvISo

MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia através do despacho n.º 
47/pCM/2017, torna público que por delibera-
ção da Dig.ma Câmara Municipal, de 18.02.2019, 
foi determinado o procedimento de hasta pú-
blica para a atribuição do direito temporário 
de ocupação e exploração de quiosques muni-
cipais identificados no Anexo I, nos termos e 
condições abaixo indicadas:
objeto: Atribuição do direito temporário de 
ocupação e exploração de quiosques munici-
pais pelo período de 5 (cinco) anos. os quios-
ques a atribuir encontram-se identificados no 
Anexo I ao presente Edital.
os interessados devem inscrever-se para a has-
ta pública no gabinete de Atendimento ao Mu-
nícipe, sito na rua Álvares Cabral 4400-017, ou 
através do sítio internet do Município em www.
cm-gaia.pt, através de formulário próprio, entre 
os dias 01 e o dia 8 de abril , até às 17h00. 
Local, data e hora: A licitação terá lugar no dia 
15 de abril, pelas 10h00m, no Auditório da As-
sembleia Municipal, sita na rua general Torres, 
n.º 1141, 4400- 163, neste concelho.
valor base de licitação: € 40/mês (quarenta eu-
ros/mês). o valor mínimo de cada lanço é de 
10€ (dez euros/mês).
Critério de adjudicação: o critério de adjudica-
ção é o valor da licitação mais elevada.
o quiosque sito na rua Barão do Corvo é prio-
ritariamente adjudicado a candidato que com-
prove encontrar-se em situação de mobilidade 
limitada e/ou condicionada e desempregados 
de longa duração.
os quiosques sitos em perosinho, Serzedo e 
pedroso serão prioritariamente adjudicados a 
candidatos residentes na área das respetivas 
freguesias.
Consulta do programa da hasta pública: A pre-
sente informação não dispensa a leitura do 
programa de procedimento da hasta pública 
que poderá ser consultado no sítio internet do 
Município de vila Nova de gaia em www.cm-
-gaia.pt ou nas instalações da Divisão Municipal 
de Apoio às Empresas e ao Emprego, nas ins-

talações da Direção Municipal para a Inclusão 
Social, sitas na Avenida da república, nº 747, 
4430-201, neste concelho.
para constar se publica o presente Aviso que 
vai ser publicitado no sítio internet do Municí-
pio, no Balcão do Empreendedor e nestes pa-
ços do Concelho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 26 
de Março de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

aNEXo I
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Data de publicitação: 28/03/2019

aVS-CMVNG/2019/171
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Mu-

nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia através do despacho n.º 
47/pCM/2017, torna público que por delibera-
ção da Dig.ma Câmara Municipal, de 18.02.2019, 
foi determinada a realização do procedimento 
de hasta pública para a atribuição temporária, 
pelo prazo de cinco anos, do direito de ocupa-
ção e exploração de 2 lojas localizadas no Mer-
cado Municipal da Afurada e de 2 lojas localiza-
das na Feira dos Carvalhos.
A Licitação terá lugar no dia 15 de Abril, pelas 
14h30, no Auditório da Assembleia Municipal 
sita em rua general Torres, nº 1141, 4400-163 
vila Nova de gaia.
os interessados devem inscrever-se para a has-
ta pública no gabinete de Atendimento ao Mu-
nícipe, sito na rua Álvares Cabral 4400-017, ou 
através do sítio internet do Município em www.
cm-gaia.pt, através de formulário próprio, no 
prazo de 10 dias após a divulgação do presente 
Edital. 
valor base de licitação: € 40,00/mês (quarenta 
euros).
Critério de adjudicação: o critério de adjudica-
ção é o valor da licitação mais elevada.
A presente informação não dispensa a leitura 
do programa do procedimento (Anexo I), bem 
como a consulta da planta do Mercado (Anexo 
II).
para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Camara Municipal de vila 
Nova de gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt), e no Balcão do Empreendedor.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 26 
de Março de 2019,
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

aNEXo I

progrAMA Do proCEDIMENTo
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4. horÁrIo DE FuNCIoNAMENTo
5. CoNSuLTA Do proCESSo E oBTENçÃo 
DE CÓpIAS
6. pEDIDoS DE ESCLArECIMENToS
7. vISITA AoS LoCAIS E AoS EQuIpAMENToS 
EXISTENTES
8. INSCrIçÃo pArA A hASTA pÚBLICA
9. SESSÃo pÚBLICA
10. LICITAçÃo
11. CAuçÃo
12. ADJuDICAçÃo
13. rENDA
14. LEgISLAçÃo ApLICÁvEL

1. ENTIDADE proMoTorA 
A entidade promotora do procedimento é o 
Município de vila Nova de gaia, com sede na 
rua Álvares Cabral 4400-017, v. N. gaia, Tel. 351 
223742400, Fax. 351 223742483, E-mail: geral@
cm-gaia.pt 
2. oBJETo
2.1. A presente hasta pública tem como objeto a 
atribuição do direito de exploração de: 
2.1.1. 2 lojas no Mercado Municipal da Afurada, 
sito na rua da praia, freguesia de Santa Marinha 
e Afurada, melhor discriminadas no ponto 3. do 
presente programa do Concurso. 
2.1.2. 2 lojas da Feira dos Carvalhos, sita na 
rua Feira Nova, pedroso.
2.2. o direito de exploração é atribuído pelo 
prazo de 5 anos.
3. LoJAS
3.1. Estão disponíveis para atribuição 4 lojas, 2 
do Mercado da Afurada e 2 da Feira dos Carva-
lhos, devidamente identificadas na planta ane-
xa, respetivamente:
a) A loja identificada com o número 2, com as 
seguintes especificações:
Módulo Comercial, com a área de 12,90 m2, 
destinado à venda de carne e derivados – talho 
e charcutaria. 
b) A loja identificada com o número 12, com as 
seguintes especificações:
Módulo Comercial, com 16,08 m2, destinado à 
venda de produtos diversos exceto restauração 
e bebidas e os produtos referidos nos pontos 
anteriores.
c) A loja identificada com o número 2 com as 
seguintes especificações:
Módulo Comercial, com a área de 13,87 m2, des-

tinado à venda de carne e derivados – talho e 
charcutaria.
d) A loja identificada com o número 4 com as 
seguintes especificações:
Módulo Comercial, com a área de 11,40 m2, des-
tinado à venda de carne e derivados – talho e 
charcutaria.
3.2. os interessados na ocupação das lojas a 
que se refere a alínea b) deverão indicar no ato 
de inscrição qual o tipo de atividade que pre-
tendem vir a desenvolver no local, designada-
mente, os bens que pretendem comercializar.
3.3. Ao Município reserva-se o direito de aceitar 
ou recusar a prossecução das atividades pro-
postas pelos concorrentes, após análise da ade-
quação e integração das mesmas no Mercado 
Municipal.
4. horÁrIo DE FuNCIoNAMENTo
4.1. o horário de funcionamento das lojas des-
tinadas a comércio terá que se enquadrar no 
horário do Mercado Municipal, a saber: 
- terça-feira a sexta-feira: 06h30 às 16h00
- sábado: 7h00 às 14h00 
- domingo, segunda-feira e feriados: encerrado
4.2. o horário referido no ponto anterior poderá 
ser alterado por deliberação da Câmara Munici-
pal, por razões de interesse público.
5. CoNSuLTA Do proCESSo E oBTENçÃo 
DE CÓpIAS 
5.1.o processo encontra-se patente para con-
sulta na página oficial do Município em www.
cm-gaia.pt, no Balcão do Empreendedor, e nas 
instalações da Divisão de Apoio às Empresas 
e ao Emprego, Avenida da república, n.º 757, 
4430-201 v. N. de gaia, todos os dias úteis das 
10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, durante 
dez dias, a partir da data da publicação do res-
petivo edital.
5.2.Desde que solicitado, até cinco dias antes 
do termo do prazo fixado para a entrega das 
candidaturas, os interessados podem obter có-
pias do processo na morada referida no ponto 
anterior, mediante o pagamento das taxas mu-
nicipais aplicáveis.
6. pEDIDoS DE ESCLArECIMENTo 
6.1. A entidade que preside à hasta pública é o 
Município vila Nova de gaia, representado pelo 
Júri para tal designado, composto pela presi-
dente, vera pacheco, Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, e vogais efetivos, Cláudia Tei-
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xeira, Diretora do Departamento de Ação So-
cial e Atividades Económicas, que substitui a 
presidente nas suas faltas e/ou impedimentos, 
e Maria José Necho, Chefe da Divisão de Apoio 
às Empresas e ao Emprego, e como vogal su-
plente, Fátima Colaço, Técnica Superior. 
6.2. Quaisquer pedidos de esclarecimento re-
ferentes a dúvidas na interpretação do proces-
so da hasta pública deverão ser apresentados, 
por escrito, dirigidos ao Júri do procedimento, 
para a morada indicada no ponto 5.1. ou para o 
e-mail geral@cm-gaia.pt, desde a data da pu-
blicação do edital até 5 dias antes da data da 
hasta pública. 
6.3. os esclarecimentos a que se refere o ponto 
anterior serão prestados por escrito, no prazo 
máximo de cinco dias, após o registo de entra-
da ou, na sessão da hasta pública, caso tenham 
sido apresentados após o quinto dia antes da 
mesma. 
6.4. Antes da elaboração da lista de concorren-
tes presentes na hasta pública serão prestados 
todos os esclarecimentos sobre o objeto da 
mesma. Iniciada a licitação não se prestam mais 
esclarecimentos.
7. vISITA AoS LoCAIS E AoS EQuIpAMENToS 
EXISTENTES 
7.1. Durante o prazo que decorre entre a pu-
blicação do anúncio e a data da realização da 
hasta pública, os interessados poderão visitar 
as lojas objeto do concurso e realizar nelas os 
reconhecimentos que entenderem indispensá-
veis à sua participação na mesma.
7.2. para a visita aos espaços, referida no ponto 
anterior, deverão os concorrentes, com a ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias, solicitar para 
a morada indicada no ponto 5.1. ou para o e-mail 
geral@cm-gaia.pt, o respetivo agendamento. 
8. INSCrIçÃo pArA A hASTA pÚBLICA
8.1. As inscrições são efetuadas no gabinete de 
Apoio ao Munícipe, sito na rua Álvares Cabral, 
4400-017, vila Nova de gaia, através da apre-
sentação de requerimento.
8.2. podem inscrever-se todos os interessados, 
exceto:
- pessoas singulares ou coletivas que sejam ti-
tulares do direito de ocupação de loja em mer-
cado ou feira municipal;
- pessoas singulares cujos cônjuges ou pessoa 
com quem viva em condições análogas às dos 

cônjuges sejam titulares do direito de ocupa-
ção de loja em mercado ou feira municipal;
- pessoas singulares cujos cônjuges ou pessoa 
com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges sejam sócios de sociedade titular do 
direito de ocupação de loja em mercado ou fei-
ra municipal;
- pessoas singulares ou coletivas que não te-
nham a situação tributária ou contributiva re-
gularizada.
8.3. No ato da inscrição deverão ser apresenta-
dos os seguintes documentos: 
a) Exibição do cartão de cidadão ou na falta 
deste, do bilhete de identidade e do cartão de 
contribuinte (tratando-se de pessoa singular), 
certidão permanente, ou respetivo código de 
acesso (tratando-se de pessoa coletiva); 
b) Documento comprovativo dos poderes de 
representação para os atos a praticar, caso 
atuem como representantes de pessoa singular 
ou de pessoa coletiva;
c) Declaração de honra com compromisso de 
cumprir as decisões e os regulamentos munici-
pais aplicáveis ao Mercado.
d) Declaração de responsabilidade pela corre-
ta utilização e conservação dos equipamentos 
existentes na loja, fornecidos pelo Município.
8.4. A prestação culposa de falsas declarações 
pelos concorrentes determina a exclusão do 
concorrente em causa ou a invalidade da adju-
dicação e dos atos subsequentes. 
9. SESSÃo pÚBLICA 
9.1. A sessão pública terá lugar no dia 08 de 
Abril, pelas 10h00m, nas instalações da Direção 
para a Inclusão Social, sito na Av. da república, 
757, vila Nova de gaia, perante o Júri designa-
do.
9.2.podem intervir no ato público os concor-
rentes ou os seus representantes devidamente 
legitimados para o efeito, bastando, no caso de 
titular de empresa em nome individual, a exi-
bição do Bilhete de Identidade/Cartão de Ci-
dadão e no caso de um representante legal a 
exibição do Bilhete de Identidade/Cartão de Ci-
dadão e de uma procuração, devidamente assi-
nada pelo representado e da qual constem os 
números de identificação dos representantes e 
os poderes conferidos. 
9.3. Se, por motivo justificado, não for possível 
realizar o ato público na data fixada será publi-
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citada a nova data e horário para a realização 
do mesmo. 
9.4. o ato público inicia-se com a leitura das 
condições de adjudicação e a prestação dos 
esclarecimentos solicitados pelos interessados. 
9.5. Seguidamente será elaborada a lista dos 
concorrentes presentes, que deverão identifi-
car-se apresentando o seu Cartão de Cidadão/
Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, 
pacto Social da Sociedade e credencial confe-
rindo-lhe poderes para o ato, no caso de pes-
soa coletiva, e dar-se-á início à licitação. 
9.6. É aberta a sessão iniciando-se a licitação a 
partir do valor base indicado no ponto 10.1..
9.7. A sessão pública procede-se com a licita-
ção verbal entre os proponentes. 
9.8.A licitação termina quando a presidente 
do Júri tiver anunciado, por três vezes, o lanço 
mais elevado e este não for coberto. 
9.9. Se, findas as licitações, se verificar que 
alguma(s) loja (s) não foram licitadas, o Júri po-
derá decidir voltar a colocar em hasta aquela(s) 
loja(s), com o mesmo valor base de licitação.
9.10. Terminada a licitação, será elaborada ata 
do ato público contendo os esclarecimentos 
prestados no ato e todos os fatos relevantes do 
mesmo. 
9.11. As deliberações do Júri tomadas no âmbito 
do ato público consideram-se, para os devidos 
efeitos, notificadas aos interessados, nesse ato, 
não havendo lugar a qualquer outra forma de 
notificação. 
9.12. Não havendo licitação, considera-se o ato 
público deserto. 
10. LICITAçÃo 
10.1. o valor base de licitação das lojas é de € 
40,00 (quarenta euros).
10.2. Aos valores base de licitação não será 
acrescido o IvA. 
10.3. o valor mínimo de cada lanço é de 10,00 
€ (dez euros).
11. CAuçÃo 
11.1. o adjudicatário terá que liquidar, no fim da 
sessão pública, o valor correspondente a 2 ve-
zes o montante da adjudicação provisória. 
12. ADJuDICAçÃo
12.1. os direitos de ocupação e exploração das 
lojas são atribuídos a título pessoal e precário, 
intransmissível a qualquer título.
12.2. As lojas consideram-se adjudicadas nas 

condições em que presentemente se encon-
tram, sendo que, todos os encargos decorren-
tes da compra de equipamento necessário ao 
pleno e legal funcionamento do estabelecimen-
to serão da responsabilidade do adjudicatário.
12.4. o adjudicatário deverá promover a aber-
tura do estabelecimento ao público, no prazo 
máximo de 30 dias após a data de realização 
da hasta pública, salvo se fizer prova de que a 
não abertura do estabelecimento não é da sua 
responsabilidade.
12.5. A adjudicação definitiva será decidida pela 
Câmara Municipal no prazo máximo de 60 dias 
após a realização da hasta pública.
13. rENDA
13.1. A renda devida pela ocupação e exploração 
das lojas é a que resultar da licitação, vencen-
do-se a primeira no mês seguinte ao da abertu-
ra da loja ao público.
13.2. os pagamentos efetuam-se até ao dia oito 
do mês a que respeitam.
13.3. Na falta de pagamento no prazo definido 
no ponto anterior, o mesmo só poderá ser acei-
te com acréscimo de 50% do valor devido.
13.4. o não pagamento do valor referido em 6.1. 
durante dois meses seguidos ou interpolados 
determina a caducidade do direito de ocupa-
ção e exploração.
14. LEgISLAçÃo ApLICÁvEL
A tudo o que não esteja previsto no presente 
programa de procedimento e nos regulamen-
tos municipais e legislação específica é aplicá-
vel o Código do procedimento Administrativo 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 
de Janeiro e o Código dos Contratos públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro.

aNEXo II

1) planta do Mercado
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2) Lojas disponíveis para atribuição

aNEXo III
DECLArAçÃo pESSoA SINguLAr

Nos termos e para os devidos efeitos da alínea 
a) do ponto 4.1.1, do programa do procedimen-
to, indicam-se os dados identificativos do can-
didato:



73

 nº 101 | março 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

Data de publicitação: 28/03/2019

D.3. EDITaIS

EDT-CMVNG/2019/122
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 08/02
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de fevereiro de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 08/02 para o lote n.º 15, 
requerido em nome de BruNo rICArDo BAr-
BoSA ALvES, que tem como objetivo o aumen-
to da área máxima de implantação destinada 

a habitação de 267,90 m2 para 342,00 m2, a 
diminuição da cércea para 1 piso acima da cota 
da soleira e criação de alpendre dentro do po-
lígono de construção com 57,00 m2 de área de 
implantação.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 6038/18 estará disponível 
para consulta, 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: 01/03/2019

EDT-CMVNG/2019/123
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 10/08
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de fevereiro de 2019, e nos termos do dispos-
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to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 10/08 para os lotes 21, 22 e 
23, requerido em nome de LEvELS oF prIorI-
TY LDA, que tem como objetivo:
Alteração da área de construção dos anexos do 
lote 21, de 6,96m2 para 15,20m2, da garagem, 
de 21m2 para 22,60m2 e do alpendre, de 23m2 
para 17,30m2;
Alteração da área de construção dos anexos do 
lote 22, de 6,47m2 para 17,50m2, e do alpendre, 
de 22,50m2 para 17,40m2;
Alteração da área de construção dos anexos do 
lote 23, de 6,39m2 para 17,30m2, e do alpendre, 
de 22,50m2 para 17,30m2;
Definição de piso de cave (facultativo) nos lo-
tes 21, 22 e 23, com 84,53m2;
Alteração do regulamento do loteamento.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4004/18 estará disponível 
para consulta, 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: 01/03/2019

EDT-CMVNG/2019/124
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 43/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
20 de fevereiro de 2019, e nos termos do dis-
posto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 43/86 para o lote n.º 
25, requerido em nome de Miguel ângelo de 
gouveia Saturnino, que tem como objetivo: 
a) Alteração do polígono de implantação de 
117,00m² para 181,00m²; 
b) Alteração da área de construção de 234,00m² 
para 287,00m²; 
c) Alteração de cércea máxima de 2 pisos aci-
ma de cota de soleira para cércea de cave, r/
chão e 1.º piso.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 6516/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 01/03/2019

EDT-CMVNG/2019/125
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 57/88
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
20 de fevereiro de 2019, e nos termos do dis-
posto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 57/88 para o lote n.º 
29, requerido em nome de DAvID DA roChA 
FErNANDES ALvES, que tem como objetivo:
a) Alteração da tipologia de habitação unifami-
liar para bifamiliar;
b) Alteração das áreas de implantação e de 
construção;
c) Construção de anexos destinados a garagem 
e arrumos, junto ao limite posterior do lote, 
com 64,75m2.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3427/18 estará disponível 
para consulta, 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: 01/03/2019

EDT-CMVNG/2019/128
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 15 de abril de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro de 
2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
na receção da Câmara até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública 
agendada para aquele dia 15.04.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 06 de março de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 07/03/2019
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EDT-CMVNG/2019/129
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 01 de abril de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, na Junta de 
Freguesia de Avintes, Município de vila Nova 
de gaia. 
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 7.º do 
regimento da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro 
de 2019, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, podem fazê-lo 
sem prévia inscrição.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 06 de março de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 07/03/2019

EDT-CMVNG/2019/131
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cado o BANCo CoFIDIS, SA, com última sede 
conhecida na rua Soeiro pereira gomes, n.º 7 
SL 2 - Lisboa, na qualidade de detentor da re-
serva, conforme conta na Conservatória do re-
gisto de Automóveis, de que o veículo ligeiro 
de passageiros, de matrícula 32-51-Cr, marca 
opel, modelo Corsa, se encontra depositado 
em parque Municipal, à guarda da policia Muni-
cipal de vila Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 

átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 011/Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/582
vila Nova de gaia, 06-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/03/2019

EDT-CMVNG/2019/132
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cada JoSILDA MArIA DA SILvA MACIEL, com 
última residência conhecida na rua venda de 
Baixo, n.º 76 1 – pedroso, e na qualidade de pro-
prietária conforme conta na Conservatória do 
registo de Automóveis, que o veículo ligeiro 
de passageiros, de matrícula 32-51-Cr, marca 
opel, modelo Corsa, se encontra depositado 
em parque Municipal, à guarda da policia Muni-
cipal de vila Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 011/Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/580
vila Nova de gaia, 06-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/03/2019

EDT-CMVNG/2019/133
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
FoFIM D`ALÉM, pEDroSo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
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TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
18 de fevereiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Rua Fofim D`Além, entroncamento com a rua 
de Santa Marinha – Implementação de sinal de 
trânsito B2 – STop – paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos, em pedroso
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 08 de março de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro 
Data de publicitação: 11/03/2019

EDT-CMVNG/2019/134
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifica-
do JoSÉ SoArES vIEIrA, com última residên-
cia conhecida na rua Moalde de Baixo, n.º 455 
– Cavadas – São Mamede Infesta, na qualidade 
de proprietário conforme conta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, que o veículo 
ligeiro de passageiros, de matrícula QD-37-91, 
marca rover, modelo 213 SE, se encontra depo-
sitado em parque Municipal, à guarda da policia 
Municipal de vila Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 003 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/597
vila Nova de gaia, 07-03-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/03/2019

EDT-CMVNG/2019/135
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 05 respeitan-
te à reunião pública realizada na junta de Fre-
guesia de oliveira do Douro, no dia 4 de março 
de 2019, 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 Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2019/01/21.
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 março de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 12/03/2019

EDT-CMVNG/2019/137
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 17/90
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 1 
de março de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 17/90 para o lote n.º 1, requerido 
em nome de SÉrgIo MANuEL AMorIM CoS-
TA, que tem como objetivos: 
Alteração da delimitação do lote, mantendo-se 
a área de 396m2 conforme valor definido no al-
vará;
Definição de construção anexa, destinada a ar-
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rumos, com área de implantação de 6m2;
Definição de alpendre, com área de implanta-
ção de 8m2.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 6147/18 estará disponível para 
consulta, 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: 14/03/2019

EDT-CMVNG/2019/138
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DE 
MArIZ E ruA DE S. JoÃo BATISTA, vILAr DE 
ANDorINho
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 4 de Março de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Colocação de dois sinais de proibição de ex-
ceder a velocidade máxima de 20 quilómetros 
por hora, nas duas entradas do parque de esta-
cionamento do Mini preço de vilar de Andori-
nho. um sinal situado na rua de Mariz à entrada 

do parque e o outro na rua de S. João Batista 
também à entrada do parque.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 12 de Março de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 14/03/2019

EDT-CMVNG/2019/140
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 04 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, 
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, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de gaia, 13 de março de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 15/03/2019

EDT-CMVNG/2019/141
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cada CrISTINA MArIA CoSTA DA SILvA, com 
última residência conhecida na rua 27 de Feve-
reiro, n.º 205, r/c - trs – São pedro da Afurada, 
na qualidade de proprietária conforme conta na 
Conservatória do registo de Automóveis, que 
o veículo ligeiro de passageiros, de matrícula 
11-65-Bp, marca Fiat, modelo uno se encontra 
depositado em parque Municipal, à guarda da 
policia Municipal de vila Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
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Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 013 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/651
vila Nova de gaia, 11-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/03/2019

EDT-CMVNG/2019/142
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cado o BANCo CoFIDIS SA, com última sede 
conhecida na rua Soeiro pereira gomes, n.º 7 
– sala 2 - Lisboa, na qualidade de detentor da 
reserva conforme conta na Conservatória do 
registo de Automóveis, que o veículo ligeiro de 
passageiros, de matrícula 11-65-Bp, marca Fiat, 
modelo uno, se encontra depositado em par-
que Municipal, à guarda da policia Municipal de 
vila Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 013 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/650
vila Nova de gaia, 11-03-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.

Data de publicitação: 18/03/2019

EDT-CMVNG/2019/147
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cada a sociedade financeira BpN CrEDITuS 
SoCIEDADE FINANCEIrA pArA AQuISÕES 
A CrEDITo SA, com última sede conhecida na 
Avenida Fernão Magalhães, 1862 2 – Torre das 
Antas - porto, na qualidade de detentor de re-
serva conforme conta na Conservatória do re-
gisto de Automóveis, que o veículo ligeiro de 
passageiros, de matrícula 32-94-EF, marca re-
nault, modelo 19, se encontra depositado em 
parque Municipal, à guarda da policia Municipal 
de vila Nova de gaia:
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 004 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/652
vila Nova de gaia, 11-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/03/2019

EDT-CMVNG/2019/148*
N. º 4/2018

Dr MIguEL MArQuES DE LEMoS roDrI-
guES, ADMINISTrADor DE "ÁguAS DE gAIA, 
EM, S.A”. 
TorNA pÚBLICo nos termos do n.º 1 do art.º 
17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, 
os resultados obtidos nas análises efetuadas à 
água destinada ao consumo humano de 1 de 
outubro a 31 de dezembro de 2018.
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vila Nova de gaia, 14 de março de 2019.
o Conselho de Administração, Águas de gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 19/03/2019
*Ver mapas nas páginas 92 e 93 do boletim

EDT-CMVNG/2019/149
(proc. 1770/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 26/02/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno/logradouro do prédio, sito na rua do ou-
teiro, n.º  8/14, da freguesia da Madalena, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituin-
do, por conseguinte, um foco de insalubridade 
e de insegurança (risco de incêndio) no local, 
em violação do disposto no art.º 50.º n.º1 do re-
gulamento do Serviço de gestão de resíduos 
urbanos e Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
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. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1770/SAL/2018) 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. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/5582
vila Nova de gaia, 12-03-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/03/2019

EDT-CMVNG/2019/150
(proc. 1620/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
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tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do processo Administrativo nº 1620/
vT/2018, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 19 de fevereiro de 2019, proposta a 
seguinte decisão final:
“Em 18 de janeiro de 2019, foi realizada, a título 
oficioso, na sequência da participação efetua-
da por um particular, uma vistoria à edificação 
sita na Avenida da Junqueira, junto ao n.º 715, 
freguesia de gulpilhares e valadares, v. N. gaia, 
nos termos e para os efeitos dos artigos n.ºs 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferi-
da pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui 
se remete. De acordo com o que nele foi refe-
rido pelos peritos, está em causa, em matéria 
espacial, uma edificação constituída num muro 
de vedação e de suporte de terras, implanta-
do à face da via pública, com uma extensão de 
cerca de 23M.L. e uma altura média aproximada 
de 1.50M.L, sendo que a zona de suporte é de 
cerca de 0.60M.L.
Em matéria de conservação do edificado, im-
porta salientar que após análise na sua gene-
ralidade e na sua especificidade das patologias 
que apresenta e que pelos peritos foram elen-
cadas, que as mesmas afetam de forma signifi-
cativa, nomeadamente as condições de segu-
rança e de salubridade locais.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º 
do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, preceito que 
confere a esta Câmara Municipal, a faculdade 
de, a todo o tempo, determinar a execução de 
obras de conservação necessárias à correção 
de más condições de salubridade e/ou de se-
gurança, ou à melhoria do arranjo estético dos 
edifícios.

Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias assinaladas no 
auto de vistoria, e à correção da insegurança 
e insalubridade por elas provocadas, com fun-
damento neste último, e com base na presente 
informação, ser ordenado à parte proprietária, 
no prazo máximo de 30 dias úteis, a realização 
dos seguintes trabalhos:
1. uma vez que as características construtivas do 
muro são desadequadas às funções que exer-
ce, deverá ser promovida a construção de um 
novo muro, com recurso a materiais e técnicas 
adequadas à sua função de vedação e suporte 
de terras, adotando ainda, soluções adequadas 
para a drenagem das águas pluviais do térreo.
Este novo muro, não deverá ter mais de 1.50M.L 
de altura e deverá cumprir os alinhamentos es-
tudados e aprovados para o local pelo Municí-
pio, de acordo com o previsto na alínea a) do 
n.º 1 do art.º 12.º do regulamento Municipal da 
urbanização e da Edificação (r.M.u.E.) e da alí-
nea i) do n.º 1 e do n.º 3 do art.º 6.º -A do regula-
mento Jurídico da urbanização e da Edificação 
(r.J.u.E). 
Nessa conformidade, fica notificada a parte 
proprietária do imóvel vistoriado, para, de acor-
do com o disposto nos artigos n.ºs 121.º e 122.º 
do Código acime mencionado, se pronunciar 
por escrito, se assim o desejarem, sobre esta 
proposta de decisão, no prazo de quinze dias a 
contar da receção da presente notificação. 
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e 
as 12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, 
no mesmo se encontra um anexo fotográfico ao 
auto de vistoria, que não é afixado juntamente 
com o presente EDITAL
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/4605
vila Nova de gaia, 26-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/03/2019

EDT-CMVNG/2019/151
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
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tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na rua José Mariani, n.º 342 
- Casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, freguesia de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, v. N. gaia, de 
que, no âmbito do processo Administrativo nº 
22/vT/2019, foi pelo despacho do Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 
de 20/02/2019, 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.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
• As edificações referidas, se apresentam em 
mau estado de conservação, umas em situação 
de ruina e com escombros no seu interior e ou-
tras em avançado estado de degradação e com 
lixos no seu interior;
• Nas zonas de logradouro envolventes às mes-
mas se acumulam lixos variados, objetos e mo-
biliário degradado e também escombros, cau-
sando manifesta insalubridade no local.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 03 de 
maio de 2019, a partir das 09h45m, sendo que, 
de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele di-
ploma 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) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2019/11201
vila Nova de gaia, 13-03-2019 16:24
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/03/2019

EDT-CMVNG/2019/152
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada a 
sociedade “ToMorroW DESIgN – uNIpES-
SoAL, LDA”, com última sede conhecida na 
Avenida da república, n.º 2475 – S/LJS 1 e 4 - 
vila Nova de gaia, 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 13/02/2019, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da Chavinha, n.º 237, freguesia de vilar 
do paraíso, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Mercadorias, marca renault, 
modelo Clio, matrícula 16-09-ov, por se encon-
trar estacionado em infração ao art.º163º do Có-
digo da Estrada.
Dispõe o(a) notificado(a) ou outro título ju-
rídico, do prazo de 30 dias, contados 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 
consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
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de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc  n.º 010/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/520
vila Nova de gaia, 26-02-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/03/2019

EDT-CMVNG/2019/153
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cada a empresa “ErgoLINE porTugAL, uNI-
pESSoAL LDA”, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do registo 
automóvel, que a polícia Municipal de vila Nova 
de gaia removeu no dia 26/02/2018, ao abri-
go do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da 
Estrada, da Travessa honório Tavares da Costa, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, 
de matrícula 50-95-ZB, marca renault, modelo 
Kangoo.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 157/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/717
vila Nova de gaia, 19-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/03/2019

EDT-CMVNG/2019/154
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 

Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifica-
do MArIA DE FÁTIMA DIAS FErrEIrA DuAr-
TE SoArES, com última residência conhecida 
em Chães grandes pombeiro da Beira – Arganil, 
na qualidade de proprietária conforme conta na 
Conservatória do registo de Automóveis, que 
o veículo ligeiro de passageiros, de matrícula 
oE-24-56, marca Fiat, modelo uno, se encontra 
depositado em parque Municipal, à guarda da 
policia Municipal de vila Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 002 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/740
vila Nova de gaia, 20-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/03/2019

EDT-CMVNG/2019/155
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifica-
do MANuEL MAgALhÃES roChA SILvA, com 
última residência conhecida na rua da Formi-
gosa, n.º 84 C 2 – oliveira do Douro, na quali-
dade de proprietário conforme conta na Con-
servatória do registo de Automóveis, que o 
veículo ligeiro de passageiros, de matrícula rI-
57-36, marca Fiat, modelo Ducato, se encontra 
depositado em parque Municipal, à guarda da 
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policia Municipal de vila Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 010 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/735
vila Nova de gaia, 20-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/03/2019

EDT-CMVNG/2019/156
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cado JoSÉ pEDro DoMINguES BArATA, com 
última residência conhecida na Tapada das Fi-
gueiras – caixa postal 105 – Castelo Branco, na 
qualidade de proprietário conforme conta na 
Conservatória do registo de Automóveis, que 
o veículo ligeiro de passageiros, de matrícula 
uh-89-86, marca volkswagen, modelo Jetta, 
se encontra depositado em parque Municipal, 
à guarda da policia Municipal de vila Nova de 
gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.

proc. nº 012 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/728
vila Nova de gaia, 20-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/03/2019

EDT-CMVNG/2019/157
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica notifica-
do FErNANDo LIMA rAMoS, com última resi-
dência conhecida na rua de Brandariz, n.º 54 
Cv D - perosinho, na qualidade de proprietário 
conforme conta na Conservatória do registo 
de Automóveis, que o veículo ligeiro de passa-
geiros, de matrícula 43-34-Br, marca Ford, mo-
delo Fiesta, se encontra depositado em parque 
Municipal, à guarda da policia Municipal de vila 
Nova de gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 009 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/734
vila Nova de gaia, 20-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/03/2019

EDT-CMVNG/2019/158
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
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166º do Código da Estrada, de que fica notifi-
cado NuNo MANuEL BrAgA BArroS SouSA 
CArvALho, com última morada conhecida na 
rua Direita de Massamá, LT 135 8 B – Queluz, 
na qualidade de proprietário conforme conta 
na Conservatória do registo de Automóveis, 
que o veículo ligeiro de passageiros, de matrí-
cula 95-61-Er, marca Alfa romeo, modelo 145, 
se encontra depositado em parque Municipal, 
à guarda da policia Municipal de vila Nova de 
gaia.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 007 Sp/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/739
vila Nova de gaia, 20-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/03/2019

EDT-CMVNG/2019/159
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS, CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
18 de Fevereiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Sinal de paragem obrigatória B2 na rua Nova 
do Espinheiro, junto ao cruzamento com a rua 
de Bustes em Canidelo.
 - Sinal de paragem obrigatória B2 na rua Sport 
Clube de Canidelo, junto ao cruzamento com a 
rua de Bustes em Canidelo.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 15 de Março de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 21/03/2019

EDT-CMVNG/2019/161
(proc. 1472/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 26 de novembro de 
2018, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 
6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de to-
mada de posse administrativa do imóvel, sito na 
rua de Baiza, junto ao nº 248, da freguesia de 
vilar de Andorinho, deste concelho, com efeitos 
a partir do próximo dia 7 de maio de 2019, pelas 
8:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento da execução coerciva da 
ordem de limpeza/corte da vegetação espon-
tânea excessiva presente no referido terreno e 
posterior remoção ou eliminação de todos os 
sobrantes vegetais a produzir ou existentes, 
bem como de outros tipos de resíduos aí pre-
sentes, em violação do disposto no artigo. 33º 
e alínea b), do artigo. 49º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpe-
za pública de vila Nova de gaia, proferida, em 
29/03/2018, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 29 de março de 
2018, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
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a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rua de Baiza, jun-
to ao nº 248, da freguesia de vilar de Andori-
nho, deste concelho, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33.º e alínea b), do 
artigo 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
03/05/2018 e em 15/05/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 14/11/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/5894
vila Nova de gaia, 15-03-2019 16:06:00 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/03/2019

EDT-CMVNG/2019/164
(proc. 544/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 

Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do processo Administrativo nº 544/
vT/2018, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 29  de janeiro de 2019, proferida a 
seguinte decisão final:
Em 15.10.2018 foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada pelos Ser-
viços Municipais de Bombeiros e proteção Ci-
vil através da informação n.º 0020/18-SMpC, 
datada de 05.03.2018, que ficou registada sob 
o n.º 1769, uma vistoria ao muro de vedação 
e de suporte de terras, sito à face da rua rio 
da Azenha, em frente ao n.º 156, freguesia de 
Avintes, v. N. gaia, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do re-
gime Jurídico de urbanização e de Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor se 
remete. De harmonia com a descrição nele re-
ferida, em matéria espacial, verifica-se que se 
trata de um muro de vedação e de suporte de 
terras, implantado à face da rua rio da Azenha, 
em frente ao n.º 156, freguesia de Avintes, v. N. 
gaia, com a extensão de cerca de 85 M.L. e a 
altura médio de cerca de 4 ML.
Analisadas as patologias assinaladas no auto de 
vistoria que pelos peritos foi lavrado, na sua ge-
neralidade e na sua especificidade, conclui-se 
que as mesmas provocam significativa insegu-
rança e insalubridade no local.
A situação fáctica observada, enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89º 
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, preceito que confere a esta Câ-
mara Municipal, a possibilidade de determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade, ou à melhoria do arranjo esté-
tico.
Nesse sentido, foi em 04.12.2018 efetuada au-
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diência prévia à parte proprietária através de 
Edital, nos termos e para os efeitos do disposto 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 112-º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), relativa-
mente à intenção deste Município lhe ordenar a 
realização das obras abaixo mencionadas, nos 
termos lá descritos e com os fundamentos lá 
especificados. Não foi no entanto, por ela, de-
duzida qualquer resposta relativamente à pro-
posta de decisão que lhe foi comunicada. .
Em face ao exposto, com vista à correção das 
patologias assinaladas, deverá ser ordenada 
à proprietária, nos termos daquele enquadra-
mento legal e com fundamento no auto de vis-
toria, na proposta de audiência aos interessa-
dos, e com base na presente informação, no 
prazo máximo de 30 dias úteis, a execução dos 
seguintes trabalhos:
1. reconstrução do muro de vedação/suporte 
de terras, com o mesmo material construtivo, 
principalmente na extensão de cerca de 6 M.L, 
frente ao n.º 156, devendo para o efeito ficar 
consolidado, aprumado e com drenagem e es-
tabilidade suficientes para suportar as terras a 
que está sujeito, com cerca de 5M.L. de altura, 
de forma a garantir a sua total estabilidade.
2. picagem e consolidação do maciço rochoso 
do muro nas zonas desagregadas e em desa-
gregação, de forma a evitar a queda para a via 
pública de alguns dos seus elementos consti-
tuintes.
3. Colmatação das cavidades acentuadas exis-
tentes em algumas áreas do muro, em toda a 
sua extensão, de forma a garantir a sua estabi-
lidade.
4. remoção da vegetação infestante existente 
na envolvência do muro de forma a não invadir 
a via pública.
De acordo com o preconizado no n.º 3 do art.º 
55.º do regulamento Municipal da urbanização 
e da Edificação (rMuE), a realização dos traba-
lhos correspondentes ao ponto n.º 1, terá de ser 
precedida da comunicação da data do seu iní-
cio, da identificação do empreiteiro responsá-
vel pela execução dos mesmos, apresentando o 
respetivo alvará, bem como do diretor técnico 
da obra.” 
Adverte-se a destinatária desta ordem admi-
nistrativa, de que, caso não cumpra volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 

ficará sujeita à instauração de processo de con-
traordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) 
do Código penal, para além das obras poderem 
ser executadas coercivamente pelo Município, 
com custos a seu cargo, nos termos dos artigos 
n.ºs 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma le-
gal.
Mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/4663
vila Nova de gaia, 26-02-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/03/2019

EDT-CMVNG/2019/166
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
meio notificado FILIpE MIguEL CorrEIA SIL-
vA oLIvEIrA, com última morada conhecida 
na rua pinto de Aguiar, n.º 180 – r/C - Mafa-
mude, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, que a polícia Municipal de vila Nova de 
gaia removeu no dia 28/02/2018, ao abrigo do 
art.º 164º do Código da Estrada, da rua Delfim 
de Lima, freguesia de Canelas, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercado-
rias, marca vW, modelo golf, matrícula MQ-21-
73, por se encontrar estacionado em infração 
ao art.º163 º do Código da Estrada.
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Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc.º nº 158/DpM/vA/2018
N/ ref.ª SAI-pMvNg/2019/760
vila Nova de gaia, 21-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/03/2019

EDT-CMVNG/2019/167
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do arti-
go 166º do Código da Estrada, de que a polí-
cia Municipal de vila Nova de gaia removeu no 
dia 01/03/2018, ao abrigo do art.º 164º, da rua 
do Infante D. henrique (traseiras), da freguesia 
de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, de matrícula 
Bu 4243 Y (Espanha) marca rover, de cor Bor-
deaux.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. nº 166/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/771
vila Nova de gaia, 21-03-2019 

Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/03/2019

EDT-CMVNG/2019/168
(proc. 436/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 26/02/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua Bento Espinosa, em frente ao nº 
124, da freguesia de vilar de Andorinho, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, dos trabalhos de poda/
abate da árvores (choupo), que se encontra em 
situação de risco de queda sobre o edifício mul-
tifamiliar contíguo, afastando assim qualquer 
perigo para pessoas e bens e para habitações 
vizinhas, constituindo, por conseguinte, risco 
de insegurança no local, em violação do dis-
posto no nº 2 do artigo 50.º, do regulamento 
do Serviço de gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 
2 do artigo 50.º, que é proibida a existência de 
árvores em situação de risco de queda, para 
espaços públicos ou privados, confirmada por 
avaliação técnica devidamente fundamentada.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
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to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento 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. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(436/SAL/2017) 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. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/5279
vila Nova de gaia, 08-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/03/2019

EDT-CMVNG/2019/169
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-

cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
JorgE ALBErTo DE CASTro vALENTIM, com 
última morada conhecida na rua da Fonte, n.º 
544 - Serzedo, 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 06/12/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da Fonte, freguesia de Serzedo, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca Fiat modelo punto, matrícu-
la 54-85-Mh, por se encontrar estacionado em 
infração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 285/DpM/vA/2018
N/ ref.ª SAI-pMvNg/2019/789
vila Nova de gaia, 22-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/03/2019

EDT-CMVNG/2019/172
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 06 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 18 de março 
de 2019, 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 Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2019/01/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
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átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de gaia, 26 de março de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 28/03/2019

EDT-CMVNG/2019/174
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 18/04
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 14 
de março de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de informação prévia sobre 
a viabilidade de alteração da licença de lotea-
mento n.º 18/04 para o lote n.º 1, requerido em 
nome de LAr pErFEITo AMor, que tem como 
objetivo: 
Implantação de um edifício destinado a Estru-
tura residencial para Idosos, constituído por 
cave e r/chão, bem como a definição de uma 
área verde localizada na envolvente da edifica-
ção proposta.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 2414/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 29/03/2019

EDT-CMVNG/2019/175
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 18/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
7 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 18/97 para o lote n.º 38, re-
querido em nome de JoSÉ NEvES CoNSTru-
çÕES, LDA, que tem como objetivo realinhar 
o lote, passeio e nova baia de estacionamento 
com os alinhamentos existentes dos lotes 34 a 
37 por forma a manter uma frente urbana con-
tínua; consequente alteração do polígono de 
implantação; aumento do número máximo de 
fogos de 30 para 38 fogos; criação de subcave 
ficando com 2 pisos abaixo da cota da soleira e 
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mantendo os 4 pisos e recuado acima da cota 
da soleira, bem como as áreas de implantação e 
de construção destinadas a habitação.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 5555/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 29/03/2019

EDT-CMVNG/2019/176
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
SorAIA SoFIA DA SILvA CoSTA, na qualidade 
de interessada, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 06/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Bernardino Costa, freguesia de valada-
res, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca renault, modelo 

Clio, matrícula 85-48-JQ, por se encontrar esta-
cionado em infração ao art.º163º do Código da 
Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 075/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/848
vila Nova de gaia, 27-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/03/2019

EDT-CMVNG/2019/177
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS, oLIvEIrA Do Douro
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
18 de Março de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de trânsito proibido a veículos 
de peso total superior a 3,5T, exceto a veículos 
de emergência, r.S.u. e autorizados, na rua da 
Fonte rija, Travessa da Fonte rija, rua Nova de 
São Salvador, rua São Salvador, rua Calouste 
gulbenkian e Escadas da Fábrica, em oliveira 
do Douro.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 27 de Março de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/03/2019
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EDT-CMVNG/2018/148*
Edital nº 4/2018

Trimestre :  Outubro - Dezembro

Ano: 2018

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia Volume de água fornecido : 50 918 m3 / dia
População abastecida : 302 295 hab. Nº de pontos controlados / ano: 708

Parâmetro Valor Paramétrico (VP) N.º análises % Cumprimento % Análises

(unidades) fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo > VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 128 128 100%

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,12 0,99 0 100% 128 128 100%

Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 128 128 100%

Alumínio (µg/L Al) 200 < 10 40 0 100% 35 35 100%
Amónio (mg/l NH4) 0,5 < 0,04 < 0,04 0 100% 35 35 100%

Cheiro (Fator de diluição) 3 < 1 < 1 0 100% 35 35 100%
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 35 35 100%

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 170 260 0 100% 35 35 100%

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 < 1,0 3,4 0 100% 35 35 100%

Manganês (µg/L Mn) 50 < 5,0 9,9 0 100% 35 35 100%

Nitratos (mg/ l NO3)** 50 3,4 4,8 0 100% 35 35 100%

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 8 0 100% 35 35 100%

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 2 0 100% 35 35 100%
Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 < 1,0 < 1,0 0 100% 35 35 100%

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 7,22 7,6 0 100% 35 35 100%

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 < 1 < 1 0 100% 35 35 100%

Turvação (NTU) 4 < 1,0 < 1,0 0 100% 35 35 100%

1,2 – dicloroetano (μg/L)* 3 < 0,5 0 100% 3 3 100%

Antimónio (μg/L Sb)* 5 < 1,0 0 100% 3 3 100%

Arsénio (μg/L As)* 10 < 3,0 0 100% 3 3 100%

Benzeno (μg/L)* 1 < 0,26 0 100% 3 3 100%

Boro (mg/L B)* 1 < 0,1 0 100% 3 3 100%

Bromatos (μg/L BrO3)* 10 < 5,0 0 100% 3 3 100%

Cádmio (μg/L Cd)* 5 < 0,3 0 100% 3 3 100%

Cálcio (mg/L Ca) --- 16 25 0 100% 2 2 100%

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- < 1,0 2,5 0 100% 2 2 100%

Cianetos (μg/L CN)* 50 < 10 0 100% 3 3 100%

Cloretos (mg/L Cl)* 250 14 18 0 100% 3 3 100%

Chumbo (µg/l Pb) 25 < 2,0 < 2,0 0 100% 2 2 100%

Cobre (mg/l Cu) 2 0,0055 0,057 0 100% 2 2 100%

Crómio (μg/L Cr)* 50 < 0,8 0 100% 2 2 100%
Dureza total (mg/l CaCO3) --- 59 87 0 100% 3 3 100%

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Ferro (µg/l Fe) 200 < 25 120 0 100% 2 2 100%

Fluoretos (mg/L F)* 1,5 0,11 0,13 0 100% 3 3 100%

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/l) PAH: 0,1 < 0,005 < 0,005 0 100% 2 2 100%

Benzo(a)pireno (µg/l BAPY) 0,01 < 0,0050 < 0,005 0 100% 2 2 100%

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) - < 0,005 < 0,005 0 100% 2 2 100%

Benzo(ghi)perileno (µg/l) - < 0,010 < 0,010 0 100% 2 2 100%

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) - < 0,005 < 0,005 0 100% 2 2 100%

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l) - < 0,005 < 0,005 0 100% 2 2 100%

Magnésio (mg/l Mg) - 4,7 5,9 0 100% 2 2 100%

Mercúrio (μg/l Hg)* 1 < 0,20 0 100% 3 3 100%

Níquel (µg/l Ni) 20 < 2,0 < 2,0 0 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/l NO2) 0,5 < 0,010 0,013 0 100% 2 2 100%

Pesticidas - Total (µg/l)* 0,5 < 0,03 0 3 3 -

Alacloro (µg/l)* 0,1 - - - 0 0 -

Bentazona (µg/l)* 0,1 - - - 0 0 -

Clorpirifos (µg/l)* 0,1 - - - 0 0 -

Desetilterbutilazina (µg/l)* 0,1 - - - 0 0 -

Diurão (µg/l)* 0,1 - - - 0 0 -

Imidaclopride (µg/l)* 0,1 - - - 0 0 -

MCPA (µg/l)* 0,1 < 0,03 - 3 3 -

Terbutilazina (µg/l)* 0,1 - - - 0 0 -

Radioactividade**

α Total (Bq/l)** 0,5 < 0,04 < 0,04 0 100% 2 2 100%

ß Total (Bq/l)** 1 < 0,10 < 0,10 0 100% 2 2 100%

Dose indicativa total (mSV/ano)** 0,1 < 0,10 < 0,10 0 100% 2 2 100%

Radão (Bq/l)** 500 < 10,0 < 10,0 0 100% 2 2 100%

Selénio (μg/L Se)* 10 < 3,2 0 100% 3 3 100%

Sódio (mg/L Na)* 200 9,6 11,2 0 100% 3 3 100%

Sulfatos (mg/L SO4)* 250 26 33 0 100% 3 3 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)*: 10 0 100% 3 3 100%

Tetracloroeteno(μg/l)* - < 0,5 0 100% 3 3 100%

Tricloroeteno(μg/l)* - < 0,5 0 100% 3 3 100%

Trihalometanos - total (μg/L): 100 0

Clorofórmio(μg/ l) - 3 13 0 100% 2 2 100%

Bromofórmio(μg/ l) - < 0,5 < 0,5 0 100% 2 2 100%

Bromodiclorometano(μg/ l) - 2,4 7 0 100% 2 2 100%

Dibromoclorometano(μg/ l) - 1,6 3 0 100% 2 2 100%

Legionella pneumophilla  (UFC/ l) --- Não detetado - 43 43 100%

* Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Douro e Paiva, SA

** Parâmetro conservativo analisado por Águas de Gaia, EM, SA 

N.º Análises (PCQA)

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PREDIAL

Tipo de Valores obtidos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro, Águas de Gaia, EM, SA procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de 
análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) 

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Não se verificou nenhum incumprimento relativamente aos VP.
O Administrador Executivo: Miguel Lemos Rodrigues (Dr.) Data da publicitação: 01.03.2019
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Controlo Extra

As recolhas das amostras de água são realizadas por Técnicos Analistas de Águas de Gaia, EM, SA, qualificados pela RELACRE, e as análises são realizadas por laboratório acreditado e de referência da ERSAR - IAREN (Instituto da 
Água da Região Norte).
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CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Edital nº 4/2018

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA Trimestre : Outubro - Dezembro

REDE PÚBLICA Ano : 2018

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia Volume de água fornecido : 50 918 m3 / dia

População abastecida : 302 295 hab. Nº de pontos controlados / ano: 83

Parâmetro Valor Paramétrico (VP) N.º análises % Cumprimento N.º análises (PCOA)

(unidades) fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo > VP VP realizadas

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 35

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,11 0,27 0 100% 35
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 35

Alumínio (µg/l Al) 200 < 10 51 0 100% 35
Amónio (mg/l NH4) 0,5 < 0,04 < 0,04 0 100% 35

Cheiro (Fator de diluição) 3 < 1 < 1 0 100% 35
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 35

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 170 250 0 100% 35

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 < 1,0 1,4 0 100% 35

Manganês (µg/l Mn) 50 < 5,0 9,4 0 100% 35
Nitratos (mg/ l NO3)** 50 3,4 4,8 0 100% 41

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 5 0 100% 35

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 0 0 100% 35
Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 < 1,0 2,7 0 100% 35

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 7,13 7,54 0 100% 35

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 < 1 < 1 0 100% 35

Turvação (NTU) 4 < 1,0 < 1,0 0 100% 35

1,2 – dicloroetano (μg/l)* 3 < 0,5 0 100% 3

Antimónio (μg/l Sb)* 5 < 1,0 0 100% 3

Arsénio (μg/l As)* 10 < 3,0 0 100% 3

Benzeno (μg/l)* 1 < 0,26 0 100% 3

Boro (mg/L B)* 1 < 0,1 0 100% 3

Bromatos (μg/L BrO3)* 10 < 5,0 0 100% 3

Cádmio (μg/L Cd)* 5 < 0,3 0 100% 3

Cálcio (mg/L Ca) --- 16 25 0 100% 2

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- < 1,0 2,5 0 100% 2

Cianetos (μg/L CN)* 50 < 10 0 100% 3

Cloretos (mg/L Cl)* 250 16 0 100% 3

Chumbo (µg/l Pb) 25 < 2,0 < 2,0 0 100% 2

Cobre (mg/l Cu) 2 < 0,0050 0,0066 0 100% 2

Crómio (μg/L Cr)* 50 < 0,8 0 100% 3
Dureza total (mg/l CaCO3) --- 86 100 0 100% 2

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2

Ferro (µg/l Fe) 200 < 25 < 25 0 100% 2

Fluoretos (mg/L F)* 1,5 0,11 0,13 0 100% 3

Magnésio (mg/l Mg) --- 4,8 5,8 0 100% 2
Mercúrio (µg/l Hg)* 1 < 0,20 0 100% 3

Níquel (µg/l Ni) 20 < 2,0 < 2,0 0 100% 2
Nitritos (mg/l NO2) 0,5 < 0,010 < 0,010 0 100% 2

PAH - Hidroc. Policíclicos  Aromáticos (µg/l) 0,1 < 0,005 < 0,005 0 100% 2

Benzo(a)pireno (µg/l) 0,01 < 0,005 < 0,005 0 100% 2

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) --- < 0,005 < 0,005 0 100% 2

Benzo(ghi)perileno (µg/l) --- < 0,005 < 0,005 0 100% 2

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) --- < 0,005 < 0,005 0 100% 2

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l) --- < 0,005 < 0,005 0 100% 2

Pesticidas - Total (µg/l)* 0,5 < 0,03 0 100% 3

Alacloro (µg/l)* 0,1 - - - - 0

Bentazona (µg/l)* 0,1 - - - - 0

Clorpirifos (µg/l)* 0,1 - - - - 0

Desetilterbutilazina (µg/l)* 0,1 - - - - 0

Diurão (µg/l)* 0,1 - - - - 0

Imidaclopride (µg/l)* 0,1 - - - - 0

MCPA (µg/l)* 0,1 < 0,03 - 0 100% 3

Terbutilazina (µg/l)* 0,1 - - - - 0

Radioactividade**

α Total (Bq/l)** 0,5 < 0,04 < 0,04 0 100% 2

ß Total (Bq/l)** 1 < 0,10 < 0,10 0 100% 2

Dose indicativa total (mSV/ano)** 0,1 < 0,10 < 0,10 0 100% 2

Radão (Bq/l)** 500 < 10,0 < 10,0 0 100% 2

Selénio (μg/L Se)* 10 < 3,2 0 100% 3

Sódio (mg/L Na)* 200 9,6 11,2 0 100% 3

Sulfatos (mg/L SO4)* 250 26 33 0 100% 3

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)*: 10 - 0 100% 3

Tetracloroeteno (μg/l)* - <0,5 0 100% 3

Tricloroeteno (μg/l)* - < 0,5 0 100% 3

Trihalometanos - total (µg/l) 100 14 30 0 100% 2

Bromofórmio (µg/l CHBr3) --- < 0,5 < 0,5 0 100% 2

Cloromofórmio (µg/l CHCl3) --- 12 21 0 100% 2
Dibromoclorometano (µg/l CHClBr2) --- 2,4 6 0 100% 2
Diclorobromometano (µg/l CHBrCl2) --- 6,9 7,4 0 100% 2

Legionella pneumophilla  (UFC/ l) --- Não detetado 100% 33
Glifosato ( µg/l)** 0,1 < 0,020 < 0,020 0 100% 2

* Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta, Águas do Douro e Paiva, SA 

** Parâmetro conservativo analisado por Águas de Gaia, EM, SA 

O Administrador Executivo: Miguel Lemos Rodrigues, Dr. Data da Publicitação: 01.03.2019

Controlo Extra

As recolhas das amostras de água são realizadas por Técnicos Analistas de Águas de Gaia, EM, SA, qualificados pela RELACRE, e as análises são realizadas por laboratório acreditado e de referência da 
ERSAR - IAREN (Instituto da Água da Região Norte).

Em conformidade com o Guia Técnico 10 - Controlo Operacional em Sistemas Públicos de Abastecimento de Água (ERSAR), Águas de Gaia, EM, SA procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, 
através de análises periódicas em pontos da rede pública, segundo o Programa de Controlo Operacional da Água (PCOA), implementado no âmbito do Sistema de Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança 

(SIQAS) em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificou nenhum incumprimento relativamente ao VP. 

Tipo de Controlo
Valores obtidos
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E.1. rEGULaMENToS EM VErSÃo FINaL

E.1.1. rEGULaMENTo QUE CrIa o ProGra-
Ma GaI@PrENDE+
Altera o regulamento que cria o programa gai@
prende+ Eduardo vítor rodrigues, presiden-
te da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
torna público, ao abrigo da competência que 
lhe confere a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do 
anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a 
Câmara Municipal, em reunião pública realizada 
no dia 18 de fevereiro de 2019, e a Assembleia 
Municipal de vila Nova de gaia, em reunião or-
dinária de 28 de fevereiro de 2019, deliberaram 
aprovar, após publicitação do início de proce-
dimento e participação procedimental, a modi-
ficação ao regulamento que cria o programa 
gai@prende+, que
se publica, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 139.º do Código do procedi-
mento Administrativo, o qual entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 
república, sem prejuízo de tal publicação ser 
igualmente feita no Boletim Municipal e na In-
ternet no sítio institucional do Município.
7 de março de 2019. — o presidente da Câmara, 
Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
Ao abrigo do programa gai@prende+, criado 
pelo regulamento n.º 69/2017, publicado na 2.ª 
série do Dr de 26 de janeiro, o Município de 
vila Nova de gaia disponibiliza um conjunto de 
serviços socioeducativos de apoio à família, em 
tempo não letivo, às crianças e alunos
que frequentam os estabelecimentos públicos 
de educação pré –escolar e do 1.º ciclo do ensi-
no básico do Concelho, de que se destacam as 
atividades da Componente de Apoio à Família 
(CAF), destinadas ao 1.º ciclo, e as Atividades 
de Animação e de Apoio à Família (AAAF), no 
âmbito do pré -escolar.
o acolhimento no âmbito da CAF e AAAF, nos 
termos do artigo 19.º, n.º 1 do regulamento n.º 
69/2017, em regra, é comparticipado financei-
ramente pelas famílias de acordo com os res-
petivos escalões de Ação Social Escolar (ASE) 
a definir no início de cada ano letivo, exceto no 
que respeita às AAAF desenvolvidas por as-
sistentes técnicos (animadores socioculturais) 
no período do prolongamento pós -atividades 

educativas
diárias, entre as 15h30 m e 19h30 m, atividades 
estas que, nos termos do n.º 6 da mesma dispo-
sição, são proporcionadas gratuitamente.
Esta exceção, porém, não se conforma com o 
disposto no artigo 6.º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 
147/97, de 11 de junho, que estabelece o orde-
namento jurídico do desenvolvimento e expan-
são da rede nacional de educação pré -escolar 
e define o respetivo sistema de organização e 
financiamento, segundo o qual os pais e encar-
regados de educação comparticipam no custo 
das componentes não educativas de educação 
pré -escolar, como é o caso, de acordo com as 
respetivas condições socioeconómicas.
A generalização da comparticipação familiar 
no âmbito da utilização de serviços de apoio 
à família em estabelecimentos de educação 
pré-escolar constitui igualmente uma forma de 
fidelizar e responsabilizar os encarregados de 
educação pela frequência dos seus educandos 
em atividades que se pretendem lúdicas, pe-
dagógicas e de reconhecida importância numa 
ótica de serviço público. 
Importa, pois, modificar o regulamento n.º 
69/2017, nos termos do artigo 142.º, n.º 1 do Có-
digo do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, no sentido de eliminar o referido regime 
de exceção, constante do n.º 6 do seu artigo 
19.º, passando as AAAF desenvolvidas entre as 
15h30 m e as 19h30 m, à semelhança das de-
mais, a ser igualmente comparticipadas finan-
ceiramente pelos encarregados de educação, 
de acordo com o escalão da ASE correspon-
dente a cada família, nos termos a definir no
início de cada ano letivo.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33.º e regime jurídico das 
autarquias locais (rJAL) aprovado pela alínea 
a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é aprovado ao abrigo 
do disposto no artigo 241.º da Constituição da 

E. rEguLAMENToS
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república portuguesa, do artigo 135.º e seguin-
tes do Código do procedimento Administrativo 
no âmbito das competências conferidas pela 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do regime jurídi-
co das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de
setembro, e tem enquadramento legal nas atri-
buições constantes do n.º 1 e nas alíneas d) e h) 
do n.º 2 do artigo 23.º, bem como nas compe-
tências da Câmara Municipal consagradas nas 
alíneas k), u) hh) e v) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todas do mesmo regime.

Artigo 2.º
Alteração ao regulamento que cria o programa 

gai@prende+
o artigo 19.º do regulamento n.º 69/2017 pu-
blicado no Diário da república, 2.ª série, n.º 19 
de 26 de janeiro de 2017, que cria o programa 
gai@prende+, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 19.º
(Comparticipações Familiares)

1 — o acolhimento, no âmbito da CAF e AAAF, 
é comparticipado financeiramente pelas famí-
lias de acordo com os respetivos escalões de 
Ação Social Escolar (ASE) a definir no início de 
cada ano letivo.
2 — A periodicidade da comparticipação fami-
liar para o período do acolhimento é mensal e 
compreende:
a) A guarda da criança ou aluno a partir das 
07:30 até ao início da atividade letiva diária;
b) um reforço alimentar para as crianças ou os 
alunos que entrem até às 08:15.
3 — Excecionalmente o serviço de acolhimento 
pode ser pontual embora requeira o pagamen-
to do seguro.
4 — No 1.º ciclo, as atividades desenvolvidas no 
âmbito da CAF, são comparticipadas financei-
ramente pelas famílias de acordo com os res-
petivos escalões a definir no início de cada ano 
letivo.
5 — A periodicidade da comparticipação fami-
liar na CAF é mensal e compreende:
a) o período de acolhimento;
b) um reforço alimentar para os alunos que en-
trem até às 08:15;
c) um lanche após a AEC;
d) 2 Atividades lúdicas, 2 culturais e 2 desporti-

vas de 50’ cada, por semana;
e) 4 Tempos de apoio ao estudo de 50’ cada, 
por semana.
6 — Às crianças que frequentam o Ensino pré 
-Escolar são proporcionadas, mediante com-
participação financeira pelos encarregados de 
educação, atividades de animação e de apoio 
à família (AAAF), das 15h30 m às 19h30 m, de-
senvolvidas por assistentes técnicos (animado-
res socioculturais).
7 — As crianças do Ensino pré -Escolar podem 
ainda ter como oferta complementar, igual-
mente comparticipada financeiramente pelos 
encarregados de educação, atividades lúdico 
-desportivas (no máximo de 2 atividades sema-
nais) até às 19h30 m, as quais são desenvolvi-
das por técnicos devidamente habilitados e se-
lecionados para o efeito.
8 — A periodicidade da comparticipação fami-
liar na AAAF é mensal e compreende:
a) o período de acolhimento;
b) um reforço alimentar para os alunos que en-
trem até às 08:15;
c) A escolha de uma ou duas atividades de 2 
blocos de 45’;
d) o lanche da tarde.
9 — As comparticipações financeiras das ativi-
dades da AAAF referidas no n.ºs 6 e 7 são fixa-
das de acordo com o escalão da ASE corres-
pondente a cada família a definir no início de 
cada ano letivo.
10 — o local, forma e prazo de pagamento das 
comparticipações familiares são definidos pe-
las regras das entidades gestoras.
11 — As terapias facultadas no período letivo 
aos alunos com necessidades educativas espe-
ciais são gratuitas.
12 — A comparticipação financeira no período 
das interrupções letivas e férias escolares para 
os alunos da CAF, as crianças da AAAF e os alu-
nos com NEE, é definida no início de cada ano 
letivo pelo município.”

Artigo 3.º
vigência

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação aplicando -se já 
ao ano letivo em curso.
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E.1.2. rEGULaMENTo DE CIrCULaçÃo E oPE-
raçÕES DE CarGa E DESCarGa Na CIDaDE 
DE VILa NoVa DE GaIa E Do rEGULaMENTo 
DE CoNDICIoNaMENTo DE TrÂNSITo E DE 
ESTaCIoNaMENTo No CENTro HISTÓrICo 
— ZoNa I.
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna público, 
ao abrigo da competência que lhe confere a alí-
nea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 setembro, que a Câmara Munici-
pal, em reunião pública realizada no dia 18 de 
fevereiro de 2019, e a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 28 
de fevereiro de 2019, deliberaram aprovar, após 
consulta pública, a revisão do regulamento de 
Circulação e operações de Carga e Descarga 
na Cidade de vila Nova de gaia e do regula-
mento de Condicionamento de Trânsito e de 
Estacionamento no Centro histórico — Zona I, 
que se publica, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 139.º do Código do procedi-
mento Administrativo, o qual entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 
república, sem prejuízo de tal publicação ser 
igualmente feita no Boletim Municipal e na In-
ternet no sítio institucional do Município.
7 de março de 2019. — o presidente da Câmara, 
Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
A recente requalificação, promovida pelo Mu-
nicípio, da Avenida Diogo Leite e da Avenida 
ramos pinto, assente no pressuposto da sua 
progressiva pedonalização, determina a imple-
mentação de restrições à circulação rodoviária 
no Centro histórico, de modo a garantir às no-
vas zonas pedonais, atentas as particularida-
des do local, níveis adequados de qualidade de 
circulação, quer no que respeita à mobilidade, 
quer no que respeita ao conforto e segurança.
Com tal objetivo, após análise à estrutura viária 
na envolvente ao Centro histórico, o presente 
regulamento procede, assim, à revisão dos re-
gulamentos municipais de Circulação e ope-
rações de Carga e Descarga na Cidade de vila 
Nova de gaia e de Condicionamento de Trânsi-
to e de Estacionamento no Centro histórico, — 
aproveitando a ocasião para os atualizar, aper-
feiçoar e republicar — no sentido de:
proibir a circulação automóvel e de motociclos, 

na Avenida ramos pinto e Avenida Diogo Lei-
te, entre a rua Serpa pinto e o Largo da ponte 
Luiz I, exceto para os que sejam expressamente 
autorizados;
permitir naquelas vias a circulação de veículos 
de emergência e de velocípedes bem como, no 
período compreendido entre as 6h e as 10h, o 
acesso a veículos automóveis para a realização 
de cargas e descargas, limitado a determinadas 
categorias de utilizadores previamente autori-
zados;
Atribuir identificadores de acesso gratuitamen-
te aos veículos que realizam cargas e descar-
gas, para os efeitos atrás referidos, salvo se os 
mesmos permanecerem dentro do perímetro 
em causa, para além do horário autorizado, si-
tuação que dará lugar ao pagamento do mon-
tante de 30 euros, sem prejuízo da responsabi-
lidade contraordenacional, ou outra, a que haja 
lugar;
Não abranger por estes condicionamentos, 
atentas as respetivas especificidades, os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do porto e as operações de carga e 
descarga na Avenida ramos pinto e Avenida 
Diogo Leite, desde que previamente autoriza-
dos.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA, através de 
publicação no Boletim Municipal e na Internet 
no sítio institucional do Município.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das 
autarquias locais (rJAL) aprovado pela alínea 
a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º 
da Constituição da república portuguesa, 25.º, 
n.º 1 alínea g) e 33.º, n.º 1, alínea k), do regime 
jurídico das autarquias locais (rJAL) aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos ar-
tigos 10.º, n.º 2 e 70.º, n.º 2 do Código da Estra-
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da, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 114/94, de 3 
de maio e do Decreto -Lei n.º 48890, de 04 de 
março de 1969.

Artigo 2.º
Alteração ao regulamento de Circulação e 

operações de Carga e Descarga na Cidade de 
vila Nova de gaia

1 — os artigos 2.º, 3.º, 4.º, e 7.º do regulamento 
de Circulação e operações de Carga e Descar-
ga na Cidade de vila Nova de gaia, aprovado 
por deliberação da Câmara Municipal de 23 de 
dezembro de 2009 e da Assembleia Municipal 
de 30 de dezembro de 2009, com a redação 
que
lhe foi conferida pelo regulamento n.º 99/2017, 
publicado no Diário da república, 2.ª série, N.º 
37 de 21 de fevereiro de 2017, passam a ter a 
seguinte redação:

«Artigo 2.º
Da zona a afetar

o interior da zona delimitada entre o IC1, IC2, 
rotunda de
Santo ovídio, Avenida da república, Avenida 
vasco da gama (variante à E.N. 222) e Avenida 
D. João II (vL9), de acordo com a sinalização 
no local, fica sujeito às restrições previstas nos 
artigos subsequentes.

Artigo 3.º
Do horário

1 — É proibida a circulação, estacionamento e 
operações de carga e descarga a veículos com 
peso bruto superior a 3500 kg, nos períodos 
entre as 8 e as 10 horas e entre as 17 e as 19 
horas.
2 — São igualmente proibidas as operações de 
carga e descarga fora dos locais indicados para 
o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 
3500 kg, nos períodos entre as 8 e as 10 horas 
e entre as 17 e as 19 horas.
3 — Excecionam -se do disposto nos números 
anteriores as operações realizadas na Avenida 
da república, que só podem ser efetuadas en-
tre as 10h30 e as 16h00.
4 — Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos previstos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do porto e as operações de carga e 

descarga na Avenida ramos pinto e Avenida 
Diogo Leite.

Artigo 4.º
Das exceções

As restrições indicadas no artigo anterior não 
são aplicáveis aos veículos:
a) Afetos ao serviço de limpeza urbana;
b) Das brigadas de urgência de manutenção de 
infraestruturas urbanas;
c) De transportes públicos coletivos de passa-
geiros;
d) De transportes particulares de passageiros;
e) Das corporações de bombeiros;
f) De transporte de aluguer de passageiros;
g) Das forças de segurança, militares e militari-
zadas;
h) Do Estado;
i) Municipais;
j) De transportes postais;
k) De pronto -socorro.

Artigo 7.º
Competência da Fiscalização

1 — A fiscalização e controlo do cumprimento 
das disposições anteriores é da competência 
da Câmara Municipal e autoridades policiais.
2 — A fiscalização da competência da Câmara 
Municipal é exercida pela polícia municipal.
3 — Compete, especialmente, à polícia munici-
pal:
a) Zelar pelo cumprimento do presente regula-
mento;
b) Levantar Auto de Notícia, nos termos do Có-
digo da Estrada.»
2 — É revogado o Anexo I do regulamento de 
Circulação e operações de Carga e Descarga 
na Cidade de vila Nova de gaia.
3 — os artigos 10.º e 11.º são renumerados, res-
petivamente, como artigo 9.º e 10.º do regula-
mento referido nos números anteriores.

Artigo 3.º
Alteração ao regulamento de Condicionamen-

to de Trânsito
e de Estacionamento no Centro histórico — 
Zona I
os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º, 13.º e 15.º do regu-
lamento de Condicionamento de Trânsito e de 
Estacionamento no Centro histórico — Zona I, 
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aprovado por deliberação da Câmara Municipal 
de 6 de novembro de 2006 e da Assembleia 
Municipal de 11 de julho de 2007, passam a ter
a seguinte redação:

«Artigo 1.º
âmbito de aplicação

1 — o presente regulamento aplica -se a toda a 
área e eixos viários compreendidos dentro da 
Zona 01 do Centro histórico, com os seguintes 
limites:
a) A Norte: Avenida Diogo Leite e Avenida ra-
mos pinto, incluindo estas avenidas;
b) A Sul: Linha do Norte do Caminho -de -ferro 
e rua de Luís de Camões, que não está incluída;
c) A Nascente: rua de Cândido dos reis a Sul 
da intersecção com a rua de Luís de Camões 
e rua general Torres, que não estão incluídas;
d) A poente: rua Serpa pinto, que não está in-
cluída.
2 — No interior da área definida no número an-
terior excluem –se os seguintes arruamentos:
a) rua Barão de Forrester entre a intersecção 
com a rua de Serpa pinto e o n.º 412;
b) Travessa Barão de Forrester;
c) rua do Choupelo a Sul do n.º 250;
d) rua guilherme gomes Fernandes entre a in-
tersecção com a rua de Cândido dos reis e o 
n.º 190;
e) Largo Miguel Bombarda, arruamento situado 
a poente;
f) rua dos Santos Mártires;
g) Travessa de general Torres.
3 — A área referida no n.º 1 do presente artigo 
é considerada zona de trânsito condicionado 
para todos os efeitos legais, designadamente 
os previstos no Código da Estrada e legislação 
complementar.

Artigo 3.º
Condicionamento de acesso

1 — Só podem aceder à Zona 01 do Centro his-
tórico os veículos com identificador de acesso 
ou prévia autorização.
2 — Só podem aceder à Avenida ramos pinto e 
à Avenida Diogo Leite, entre a rua Serpa pinto e 
o Largo da ponte Luiz I, para realização de car-
gas e descargas, os veículos automóveis previa-
mente autorizados, no período compreendido 
entre as 6h e as 10h.

3 — Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos referidos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do porto, desde que previamente au-
torizados.
4 — A CMg atribui identificadores de acesso e 
de estacionamento aos veículos, nos termos e 
condições constantes do presente regulamen-
to.
5 — podem ser autorizados, ainda, no momento 
de aceder àquela Zona, os veículos utilizados 
por:
a) pessoas com necessidade justificada de ali 
aceder;
b) pessoas de mobilidade reduzida ou portado-
ras de deficiência.
6 — Consideram -se autorizados, sem depen-
dência de qualquer formalidade, os veículos:
a) De emergência ou em missões de salvamen-
to ou urgência;
b) De forças militares e de segurança pública;
c) Destinados a transportes públicos, quando 
em serviço;
d) pertencentes ao Município;
e) De recolha de lixo e limpeza da via pública;
f) Destinados a cargas e descargas, exceto nas 
Avenidas ramos pinto e Diogo Leite, entre a 
rua Serpa pinto e o Largo da ponte Luiz I.

Artigo 4.º
Atribuição de identificadores ou autorizações 

de acesso
1 — Só são atribuídos identificadores ou autori-
zações de acesso à Zona 01 do Centro histórico 
aos veículos:
a) De residentes;
b) De comerciantes e ou industriais que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona e dos seus trabalhadores, quando aqueles 
disponham de estacionamento privado;
c) De profissionais liberais ou de serviços, cuja 
atividade se desenvolva na Zona;
d) De entidades públicas ou privadas que pros-
sigam fins de interesse relevante, designada-
mente cultural, religioso, social e educativo, 
cuja atividade se desenvolva na Zona;
e) Afetos ao transporte em táxi, licenciados 
pela Câmara Municipal de gaia;
f) De transportadores ou fornecedores para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
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ramos pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h.
2 — os identificadores para acesso e para es-
tacionamento são atribuídos pela Câmara Mu-
nicipal nos termos do presente regulamento, 
mediante requerimento das pessoas singulares 
e coletivas referidas no número anterior.
3 — para efeitos do presente regulamento, são 
consideradas residentes as pessoas singulares, 
cujo domicílio principal e permanente, onde 
mantêm estabilizado o seu centro de vida fami-
liar, se situe no interior daquela Zona.
4 — As pessoas referidas no número anterior 
devem possuir veículo automóvel ainda que por 
qualquer das seguintes formas:
a) Serem proprietárias;
b) Serem adquirentes com reserva de proprie-
dade;
c) Serem locatárias, em regime de locação fi-
nanceira ou aluguer de longa duração;
d) usufruírem de um veículo automóvel as-
sociado ao exercício de atividade profissional 
com vínculo laboral.
5 — A prova da qualidade de residente faz -se 
através da apresentação cumulativa dos se-
guintes documentos:
a) Carta de condução;
b) Cartão de eleitor ou atestado de residência;
c) Número de contribuinte;
d) Título de registo de propriedade do veículo 
ou, nas situações referidas nas alíneas b), c) e 
d) do n.º 4, respetivamente: contrato que titula 
a aquisição com reserva de propriedade; con-
trato de locação financeira ou aluguer de longa 
duração; declaração da respetiva entidade em-
pregadora donde conste o nome e morada do 
utilizador, a matrícula do veículo automóvel e o 
respetivo vínculo laboral.
6 — poderá ser dispensada a apresentação da 
carta de condução em casos devidamente jus-
tificados, nomeadamente a falta de renovação 
por motivos de incapacidade.
7 — os comerciantes ou industriais, que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona, devem apresentar os seguintes documen-
tos para instrução do seu pedido de atribuição 
de identificador de acesso ou autorização:
a) Certidão da Conservatória do registo Co-
mercial da qual conste o registo da atividade 
comercial exercida ou, em alternativa, cartão de 

contribuinte;
b) Certidão da Conservatória do registo pre-
dial da qual conste o registo de propriedade do 
estabelecimento a seu favor e, caso não sejam 
proprietários do imóvel, título contratual da uti-
lização para o fim a que se destina, designada-
mente contrato de arrendamento, trespasse, ou 
outro;
c) Título de registo de propriedade, a favor do 
requerente ou seu trabalhador, do veículo a que 
se destina o identificador de acesso ou autori-
zação.
8 — os transportadores ou fornecedores, para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
ramos pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h, os profissionais 
liberais, os serviços e as entidades públicas ou 
privadas que prossigam fins de interesse rele-
vante, designadamente, culturais, religiosos, 
sociais e educativos, cuja atividade se desen-
volva na Zona, podem requerer a atribuição de 
identificadores de acesso ou autorização nos 
mesmos termos e condições dos comercian-
tes, devendo os documentos a que se refere o 
número anterior serem adaptados ao seu caso 
concreto.

Artigo 6.º
preço

1 — A atribuição de identificadores de acesso é 
gratuita, até ao limite de dois por fogo habita-
cional, estabelecimento comercial ou industrial, 
ou local de atividade.
2 — Acima daquele limite é exigido o pagamen-
to, por cada identificador, de uma quantia cor-
respondente ao respetivo custo de emissão.
3 — os possuidores de identificadores tecnolo-
gicamente compatíveis com o sistema de con-
trolo de acesso à Zona 01 do Centro histórico 
podem requerer, sem custos, que o mesmo seja 
utilizado para esse fim.
4 — A atribuição de identificadores para esta-
cionamento é gratuita.
5 — A atribuição de identificadores de acesso 
é igualmente gratuita para os veículos que rea-
lizam cargas e descargas nas Avenidas ramos 
pinto e Diogo Leite, no período compreendido 
entre as 6h e as 10h, não sendo tolerada contu-
do a permanência no perímetro respetivo para 
além das 10h, sob pena de cessação imediata 
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da validade do identificador em causa, nos ter-
mos do artigo 7.º, de sujeição ao seu pagamen-
to no montante de trinta euros e sem prejuízo 
da responsabilidade contraordenacional a que 
haja lugar.

Artigo 13.º
Atribuições e competências

Compete especialmente aos agentes de fiscali-
zação municipal, dentro dos limites legais:
a) Esclarecer os utentes sobre as normas es-
tabelecidas no presente regulamento e outros 
normativos legais aplicáveis bem como do fun-
cionamento dos equipamentos instalados;
b) promover o correto estacionamento;
c) Desencadear as ações necessárias à eventual 
remoção dos veículos em transgressão;
d) Levantar autos, proceder às intimações e no-
tificações e exercer todas as demais atribuições 
e competências previstas no Código da Estrada 
e demais legislação complementar.

Artigo 15.º
Delegação de competências

As competências estabelecidas no presente re-
gulamento podem ser delegadas no presidente 
da Câmara, com possibilidade de subdelega-
ção em qualquer dos vereadores, nos termos 
do disposto no artigo 34.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e artigos 44.º a 50.º 
do Código do procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 07 de janeiro.»

Artigo 4.º
republicação

São republicados em anexo ao presente regula-
mento, do qual fazem parte integrante, o regu-
lamento de Circulação e operações de Carga e 
Descarga na Cidade de vila Nova de gaia, como 
Anexo I, e o regulamento de Condicionamento 
de Trânsito e de Estacionamento no Centro his-
tórico — Zona I, como Anexo II.

Artigo 5.º
vigência

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.

ANEXo I

(a que se refere o artigo 4.º)
republicação do regulamento de Circulação e 
operações
de Carga e Descarga na Cidade de vila Nova 
de gaia

CApÍTuLo I
Dos princípios gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abrigo 
e nos termos dos artigos 112.º e 241.º da Cons-
tituição da república portuguesa, do artigo n.º 
64.º, n.ºs 1, u), 2, f) e 7, d), da Lei n.º 169/99, 
de 18.09, com a redação dada pela Lei n.º 5 
-A/2002, de 11.01, art.º 70.º, n.º 2 do Código da 
Estrada, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 114/94, 
de 03.05, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 44/05, de 23.02. e Decreto -Lei n.º 48890, 
de 04 de março de 1969.

Artigo 2.º
Da zona a afetar

o interior da zona delimitada entre o IC1, IC2, 
rotunda de Santo ovídio, Avenida da repú-
blica, Avenida vasco da gama (variante à E.N. 
222) e Avenida D. João II (vL9), de acordo com 
a sinalização no local, fica sujeito às restrições 
previstas nos artigos subsequentes.

Artigo 3.º
Do horário

1 — É proibida a circulação, estacionamento e 
operações de carga e descarga a veículos com 
peso bruto superior a 3500 kg, nos períodos 
entre as 8 e as 10 horas e entre as 17 e as 19 
horas.
2 — São igualmente proibidas as operações de 
carga e descarga fora dos locais indicados para 
o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 
3500 kg, nos períodos entre as 8 e as 10 horas 
e entre as 17 e as 19 horas.
3 — Excecionam -se do disposto nos números 
anteriores as operações realizadas na Avenida 
da república, que só podem ser efetuadas en-
tre as 10h30 e as 16h00.
4 — Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos previstos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do porto e as cargas e descargas na 
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Avenida ramos pinto e Avenida Diogo Leite.

Artigo 4.º
Das exceções

As restrições indicadas no artigo anterior não 
são aplicáveis aos veículos:
a) Afetos ao serviço de limpeza urbana;
b) Das brigadas de urgência de manutenção de 
infraestruturas urbanas;
c) De transportes públicos coletivos de passa-
geiros;
d) De transportes particulares de passageiros;
e) Das corporações de bombeiros;
f) De transporte de aluguer de passageiros;
g) Das forças de segurança, militares e milita-
rizadas;
h) Do Estado;
i) Municipais;
j) De transportes postais;
k) De pronto -socorro.

Artigo 5.º
Das autorizações especiais de circulação

1 — A Câmara Municipal, ou o vereador com 
competência delegada podem conceder auto-
rizações especiais de circulação e/ou para rea-
lização de operações de carga e descarga, aos 
veículos sujeitos às restrições constantes do 
presente diploma, devendo posteriormente co-
municar o facto à Autoridade Nacional de Se-
gurança rodoviária, com a devida justificação.
2 — As autorizações referidas no número an-
terior são concedidas a título excecional, para 
a realização de transportes comprovadamente 
indispensáveis e urgentes, designadamente os 
seguintes:
a) Transportes de produtos facilmente perecí-
veis;
b) Transportes de cadáveres de animais para 
esquartejamento;
c) Transportes de matérias imprescindíveis à 
laboração contínua de certas unidades de pro-
dução.
3 — o pedido de autorização especial deverá 
ser apresentado, sob a forma de requerimento 
escrito, conforme modelo disponibilizado pelo 
Município no seu sítio da internet ou em supor-
te papel, devendo especificar, designadamente, 
a identificação do transportador, as caracterís-
ticas do veículo, a natureza das mercadorias, 

bem como o itinerário, locais e tempos de per-
manência previstos.
4 — As autorizações previstas no presente ar-
tigo podem respeitar a um só transporte e /ou 
operação de carga e descarga ou a transportes 
e/ou operações de carga e descarga a efetuar 
durante um determinado período ou com cará-
ter permanente.

Artigo 6.º
Sinalização

1 — A zona sujeita às restrições do presente re-
gulamento será sinalizada nos termos do Códi-
go da Estrada.
2 — A colocação da sinalização nas vias não 
municipais será precedida de autorização da 
respetiva entidade proprietária ou concessio-
nária.

CApÍTuLo II
Da Fiscalização e das Infrações

Artigo 7.º
Competência da Fiscalização

1 — A fiscalização e controlo do cumprimento 
das disposições anteriores é da competência 
da Câmara Municipal e autoridades policiais.
2 — A fiscalização da competência da Câmara 
Municipal é exercida pela polícia municipal.
3 — Compete, especialmente, à polícia munici-
pal:
a) Zelar pelo cumprimento do presente regula-
mento;
b) Levantar Auto de Notícia, nos termos do Có-
digo da Estrada.

Artigo 8.º
Das sanções

1 — As infrações às proibições de circulação 
constantes do presente diploma serão punidas 
nos termos da legislação em vigor.
2 — No caso da viatura ser bloqueada ou rebo-
cada as taxas a aplicar serão as constantes da 
legislação em vigor.

CApÍTuLo III
Das Disposições Finais

Artigo 9.º
remissões
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As remissões feitas para os preceitos que, en-
tretanto venham a ser revogados ou alterados, 
consideram -se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
01 de janeiro de 2010.

ANEXo II
republicação do regulamento de Condicio-
namento de Trânsito e de Estacionamento no 
Centro histórico — Zona I

CApÍTuLo I
Dos princípios gerais

Artigo 1.º
âmbito de aplicação

1 — o presente regulamento aplica -se a toda a 
área e eixos viários compreendidos dentro da 
Zona 01 do Centro histórico, com os seguintes 
limites:
a) A Norte: Avenida Diogo Leite e Avenida ra-
mos pinto, incluindo estas avenidas;
b) A Sul: Linha do Norte do caminho -de -ferro 
e rua de Luís de Camões, que não está incluída;
c) A Nascente: rua de Cândido dos reis a Sul 
da intersecção com a rua de Luís de Camões 
e rua general Torres, que não estão incluídas;
d) A poente: rua Serpa pinto, que não está in-
cluída.
2 — No interior da área definida no número an-
terior excluem -se os seguintes arruamentos:
a) rua Barão de Forrester entre a intersecção 
com a rua de Serpa pinto e o n.º 412;
b) Travessa Barão de Forrester;
c) rua do Choupelo a Sul do n.º 250;
d) rua guilherme gomes Fernandes entre a in-
tersecção com a rua de Cândido dos reis e o 
n.º 190;
e) Largo Miguel Bombarda, arruamento situado 
a poente;
f) rua dos Santos Mártires;
g) Travessa de general Torres.
3 — A área referida no n.º 1 do presente artigo 
é considerada zona de trânsito condicionado 
para todos os efeitos legais, designadamente 
os previstos no Código da Estrada e legislação 

complementar.

Artigo 2.º
Aplicação temporal

o estacionamento e acesso à Zona 01 do Cen-
tro histórico ficam condicionados e sujeitos à 
aplicação do disposto no presente regulamen-
to durante todos os dias do ano, 24 horas por 
dia.

Artigo 3.º
Condicionamento de acesso

1 — Só podem aceder à Zona 01 do Centro his-
tórico, os veículos com identificador de acesso 
ou prévia autorização.
2 — Só podem aceder à Avenida ramos pin-
to e à Avenida Diogo Leite, entre a rua Serpa 
pinto e o Largo da ponte Luiz I, para realização 
de cargas e descargas, os veículos automóveis 
previamente autorizados,
no período compreendido entre as 6h e as 10h.
3 — Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos referidos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do porto, desde que previamente au-
torizados.
4 — A CMg atribui identificadores de acesso e 
de estacionamento aos veículos, nos termos e 
condições constantes do presente regulamen-
to.
5 — podem ser autorizados, ainda, no momento 
de aceder àquela Zona, os veículos utilizados 
por:
a) pessoas com necessidade justificada de ali 
aceder;
b) pessoas de mobilidade reduzida ou portado-
ras de deficiência.
6 — Consideram -se autorizados, sem depen-
dência de qualquer formalidade, os veículos:
a) De emergência ou em missões de salvamen-
to ou urgência;
b) De forças militares e de segurança pública;
c) Destinados a transportes públicos, quando 
em serviço;
d) pertencentes ao Município;
e) De recolha de lixo e limpeza da via pública;
f) Destinados a cargas e descargas, exceto nas 
Avenidas ramos pinto e Diogo Leite, entre a 
rua Serpa pinto e o Largo da ponte Luiz I.
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Artigo 4.º
Atribuição de identificadores ou autorizações 

de acesso
1 — Só são atribuídos identificadores ou autori-
zações de acesso à Zona 01 do Centro histórico 
aos veículos:
a) De residentes;
b) De comerciantes e ou industriais que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona e dos seus trabalhadores, quando aqueles 
disponham de estacionamento privado;
c) De profissionais liberais ou de serviços, cuja 
atividade se desenvolva na Zona;
d) De entidades públicas ou privadas que pros-
sigam fins de interesse relevante, designada-
mente cultural, religioso, social e educativo, 
cuja atividade se desenvolva na Zona;
e) Afetos ao transporte em táxi, licenciados 
pela Câmara Municipal de gaia;
f) De transportadores ou fornecedores para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
ramos pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h.
2 — os identificadores para acesso e para es-
tacionamento são atribuídos pela Câmara Mu-
nicipal nos termos do presente regulamento, 
mediante requerimento das pessoas singulares 
e coletivas referidas no número anterior.
3 — para efeitos do presente regulamento, são 
consideradas residentes as pessoas singulares, 
cujo domicílio principal e permanente, onde 
mantêm estabilizado o seu centro de vida fami-
liar, se situe no interior daquela Zona.
4 — As pessoas referidas no número anterior 
devem possuir veículo automóvel ainda que por 
qualquer das seguintes formas:
a) Serem proprietárias;
b) Serem adquirentes com reserva de proprie-
dade;
c) Serem locatárias, em regime de locação fi-
nanceira ou aluguer de longa duração;
d) usufruírem de um veículo automóvel as-
sociado ao exercício de atividade profissional 
com vínculo laboral.
5 — A prova da qualidade de residente faz -se 
através da apresentação cumulativa dos se-
guintes documentos:
a) Carta de condução;
b) Cartão de eleitor ou atestado de residência;
c) Número de contribuinte;

d) Título de registo de propriedade do veículo 
ou, nas situações referidas nas alíneas b), c) e 
d) do n.º 4, respetivamente: contrato que titula 
a aquisição com reserva de propriedade; con-
trato de locação financeira ou aluguer de longa 
duração; declaração da respetiva entidade em-
pregadora donde conste o nome e morada do 
utilizador, a matrícula do veículo automóvel e o 
respetivo vínculo laboral.
6 — poderá ser dispensada a apresentação da 
carta de condução em casos devidamente jus-
tificados, nomeadamente a falta de renovação 
por motivos de incapacidade.
7 — os comerciantes ou industriais, que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona, devem apresentar os seguintes documen-
tos para instrução do seu pedido de atribuição 
de identificador de acesso ou autorização:
a) Certidão da Conservatória do registo Co-
mercial da qual conste o registo da atividade 
comercial exercida ou, em alternativa, cartão de 
contribuinte;
b) Certidão da Conservatória do registo pre-
dial da qual conste o registo de propriedade do 
estabelecimento a seu favor e, caso não sejam 
proprietários do imóvel, título contratual da uti-
lização para o fim a que se destina, designada-
mente contrato de arrendamento, trespasse, ou 
outro;
c) Título de registo de propriedade, a favor do 
requerente ou seu trabalhador, do veículo a que 
se destina o identificador de acesso ou autori-
zação.
8 — os transportadores ou fornecedores, para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
ramos pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h, os profissionais 
liberais, os serviços e as entidades públicas ou 
privadas que prossigam fins de interesse rele-
vante, designadamente, culturais, religiosos, so-
ciais e educativos,
cuja atividade se desenvolva na Zona, podem 
requerer a atribuição de identificadores de 
acesso ou autorização nos mesmos termos e 
condições dos comerciantes, devendo os docu-
mentos a que se refere o número anterior se-
rem adaptados ao seu caso concreto. 

Artigo 5.º
Identificadores de estacionamento
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1 — Quando as pessoas referidas no n.º 1 do ar-
tigo anterior não dispuserem de garagem ou de 
estacionamento privado são atribuídos identi-
ficadores de estacionamento que lhes permite 
estacionar nas áreas para tal sinalizadas.
2 — Quando disponham de garagem ou de es-
tacionamento privado só são atribuídos identi-
ficadores de estacionamento quando o número 
de veículos seja superior à respetiva capacida-
de de aparcamento.
3 — Nos casos referidos nos números anteriores 
a atribuição de identificadores é limitada a dois 
identificadores por fogo, por estabelecimento 
comercial ou industrial ou por local de ativida-
de.
4 — o estacionamento só pode ser feito nos 
locais expressamente reservados para tal, não 
sendo permitido o estacionamento por perío-
dos de tempo superior a oito horas por dia ex-
ceto a veículos de residentes sem lugares de 
estacionamento.

Artigo 6.º
preço

1 — A atribuição de identificadores de acesso é 
gratuita, até ao limite de dois por fogo habita-
cional, estabelecimento comercial ou industrial, 
ou local de atividade.
2 — Acima daquele limite é exigido o pagamen-
to, por cada identificador, de uma quantia cor-
respondente ao respetivo custo de emissão.
3 — os possuidores de identificadores tecnolo-
gicamente compatíveis com o sistema de con-
trolo de acesso à Zona 01 do Centro histórico 
podem requerer, sem custos, que o mesmo seja 
utilizado para esse fim.
4 — A atribuição de identificadores para esta-
cionamento é gratuita.
5 — A atribuição de identificadores de acesso 
é igualmente gratuita para os veículos que rea-
lizam cargas e descargas nas Avenidas ramos 
pinto e Diogo Leite, no período compreendido 
entre as 6h e as 10h, não sendo tolerada contu-
do a permanência no perímetro respetivo para 
além
das 10h, sob pena de cessação imediata da va-
lidade do identificador em causa, nos termos 
do artigo 7.º, de sujeição ao seu pagamento no 
montante de trinta euros e sem prejuízo da res-
ponsabilidade contraordenacional a que haja 

lugar.

Artigo 7.º
validade

1 — os identificadores de acesso e de estacio-
namento são válidos pelo período de cinco 
anos, após a sua atribuição, exceto se algum 
dos respetivos pressupostos deixar de se verifi-
car, facto que determinará a cessação imediata 
da sua validade.
2 — A atribuição dos identificadores de acesso 
e de estacionamento pode ser revalidada por 
sucessivos períodos de cinco anos.
3 — Se algum dos pressupostos sobre os quais 
assentou a decisão de atribuir os identificado-
res ou a autorização de acesso e ou de esta-
cionamento se alterar deve o respetivo titular 
comunicar o facto à Câmara Municipal.
4 — o uso indevido dos identificadores implica 
o respetivo cancelamento e cessação.

Artigo 8.º
responsabilidade

os requerentes a quem foi atribuído identifica-
dor de acesso e ou de estacionamento são res-
ponsáveis pela sua correta utilização.

Artigo 9.º
Furto ou extravio

Em caso de furto ou extravio dos identificado-
res deverá o seu titular comunicar de imediato 
o facto à Câmara Municipal, sob pena de res-
ponder pelos prejuízos resultantes da sua utili-
zação indevida.

Artigo 10.º
Cargas e descargas

Só são permitidas operações de carga e des-
carga na Zona 01 do Centro histórico, nos ho-
rários previstos para o efeito no regulamento 
Municipal de Circulação e operações de Carga 
e Descarga de Mercadorias.

Artigo 11.º
Sinalização

As entradas e saídas e o estacionamento na 
zona 01 do Centro histórico serão devidamen-
te sinalizadas nos termos do regulamento do 
Código da Estrada e demais legislação comple-
mentar.
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Artigo 12.º
Agentes de fiscalização

A fiscalização do cumprimento das disposições 
do presente regulamento é exercida, nos ter-
mos legais, por agentes de fiscalização devida-
mente identificados.

Artigo 13.º
Atribuições e competências

Compete especialmente aos agentes de fiscali-
zação municipal, dentro dos limites legais:
a) Esclarecer os utentes sobre as normas es-
tabelecidas no presente regulamento e outros 
normativos legais aplicáveis bem como do fun-
cionamento dos equipamentos instalados;
b) promover o correto estacionamento;
c) Desencadear as ações necessárias à eventual 
remoção dos veículos em transgressão;
d) Levantar autos, proceder às intimações e no-
tificações e exercer todas as demais atribuições 
e competências previstas no Código da Estrada 
e demais legislação complementar.

Artigo 14.º
Execução e fiscalização

Sem prejuízo das competências atribuídas a ou-
tras entidades, são exercidas pela Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia as competências 
relativas à execução e fiscalização do presente 
regulamento.

Artigo 15.º
Delegação de competências

As competências estabelecidas no presente re-
gulamento podem ser delegadas no presidente 
da Câmara, com possibilidade de subdelega-
ção em qualquer dos vereadores, nos termos 
do disposto no artigo 34.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e artigos 44.º a 50.º 
do Código do procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 07 de janeiro.

Artigo 16.º
Casos omissos

Às situações não previstas no presente regu-
lamento, são aplicáveis os princípios gerais de 
direito.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no pra-
zo de 15 dias após a sua publicação.

E.2 rEGULaMENToS EM CoNSULTa PÚBLICa

E.2.1. rEGULaMENTo MUNICIPaL DE aTrI-
BUIçÃo DE BENEFÍCIoS PÚBLICoS

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: projeto de regulamento Munici-
pal de Atribuição de Benefícios públicos.
Lei habilitante: o regulamento Municipal de 
Atribuição de Benefícios públicos é aprovado 
ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 
241.º da Constituição da república portugue-
sa, 16.º, n.ºs 2 e 3, 18.º, n.ºs 22 e 23, da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o 
regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais (rFALEI), 23.º-A do 
Código Fiscal do Investimento (CFI), aprovado 
pelo anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de 
outubro, 23.º, 25.º, n.º 1, alíneas g) e h) e 33.º, n.º 
1, alíneas a), k), o), p), u) e ff) do regime jurídico 
das autarquias locais (rJAL) aprovado pela alí-
nea a) do n.º 1 do artigo 1.º Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 
1 de outubro, que define o regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento des-
portivo, todos na sua redação atual.
Síntese do conteúdo: o presente regulamen-
to estabelece os critérios, condições e demais 
normas de atribuição e de reconhecimento de 
benefícios, pela Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, a entidades ou organismos legalmente 
existentes, com vista à prossecução ou tutela 
de interesses municipais relevantes, revogando 
e substituindo o regulamento n.º 48/2018, de 
19 de janeiro, atualmente suspenso e os regula-
mentos Municipais de Atribuição de Benefícios 
públicos e de Apoio ao Desporto.
os benefícios referidos no número anterior 
abrangem a concretização de programas, pro-
jetos, obras, eventos ou o exercício de ativida-
des de natureza social, humanitária, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa, económica, 
de proteção civil, cooperação externa, entre 
outras, suscetíveis de promover o desenvolvi-
mento, o bem-estar e a qualidade de vida da 
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população do Município de vila Nova de gaia, 
no quadro da prossecução das respetivas atri-
buições.
Motivação do projeto: A definição das formas 
de apoio municipal e o estabelecimento dos 
princípios e normas que disciplinam e garantem 
a equidade e controlo da sua atribuição pela 
Câmara Municipal de gaia encontram-se atual-
mente repartidos pelo regulamento de Atribui-
ção de Benefícios públicos e pelo regulamento 
Municipal de Apoios ao Desporto.
Tendo em conta a necessidade de revisão des-
tes regulamentos face ao tempo de vigência 
já decorrido e durante o qual se verificaram 
significativas alterações à legislação autárqui-
ca, nomeadamente, ao nível orgânico e proce-
dimental, com a aprovação do regime jurídico 
das autarquias locais, pela Lei n.º 75/2013, e do 
novo Código do procedimento Administrativo, 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, afi-
gurou-se oportuno e conveniente racionalizar, 
sistematizar, inovar e integrar aqueles dois nor-
mativos agora revogados num só diploma des-
tinado a disciplinar a generalidade dos apoios 
municipais, sem prejuízo do respeito pelas es-
pecificidades de cada um, nomeadamente as 
de ordem legal que caracterizam os apoios ao 
desporto.
Com esse objetivo foi publicado o regulamento 
Municipal de Atribuição de Benefícios públicos 
(regulamento n.º 48/2018 publicado no Diário 
da república, 2.ª série, n.º 14, de 19 de janeiro 
de 2018) que se encontra, no entanto, suspen-
so, pelos órgãos municipais, desde 4 junho de 
2018, tendo sido a anterior regulamentação re-
pristinada até à entrada em vigor do novo re-
gulamento de Taxas e outras receitas do Muni-
cípio (cfr. Editais n.º 559/2018 Dr, 2.ª série, N.º 
106, 4 de junho de 2018 e n.º 1200/2018, Dr, 2.ª 
série, N.º 236, de 7 de dezembro de 2018).
No decurso da suspensão e face às dificulda-
des que haviam sido manifestadas por associa-
ções e clubes do Concelho, em dar integral e 
atempado cumprimento às respetivas normas, 
nomeadamente as relativas à atribuição de be-
nefícios sob a forma de isenções ou reduções 
de taxas, e que estiveram na base da suspen-
são, constatou-se a necessidade de promover 
um conjunto de alterações ao regulamento de 
Atribuição de Benefícios públicos no sentido de 

simplificar e ajustar os respetivos procedimen-
tos, articulando-os devidamente, nessa matéria, 
com o regime previsto no projeto do novo re-
gulamento de Taxas e outras receitas do Muni-
cípio de vila Nova de gaia, em curso de elabo-
ração, e que teve já em conta as preocupações 
então manifestadas.
para além das alterações decorrentes da arti-
culação acima referida, e na sequência da nova 
redação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 16.º e n.ºs 22 
e 23 do artigo 18.º da Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2018, 
de 16 de agosto, em vigor a partir de 1 de janei-
ro de 2019, houve necessidade de incluir, ainda, 
no regulamento de Atribuição de Benefícios 
públicos, face à semelhança das matérias em 
causa, os critérios e condições para o reconhe-
cimento de isenções totais ou parciais, objeti-
vas ou subjetivas, relativamente aos impostos e 
outros tributos próprios do Município. 
Isto porque, de acordo com esta nova disposi-
ção legal, em matéria de isenções e benefícios 
fiscais, a assembleia municipal, a partir de 1 de 
janeiro de 2019, deixou de poder conceder tais 
isenções, sob proposta do executivo, através de 
deliberação fundamentada que inclua a estima-
tiva da respetiva despesa fiscal, devendo, antes, 
mediante proposta da câmara municipal, apro-
var agora um regulamento contendo os crité-
rios e condições para o reconhecimento de tais 
benefícios.
os benefícios fiscais a incluir no regulamento 
de Atribuição de Benefícios públicos, de acor-
do com o n.º 3 do artigo 16.º da Lei das Finanças 
Locais, devem ter em vista a tutela de interes-
ses públicos relevantes, com particular impacto 
na economia local ou regional, devendo a sua 
formulação ser genérica e obedecer ao princí-
pio da igualdade, não podendo ser concedidos 
por mais de cinco anos, sendo possível a sua re-
novação por uma vez com igual limite temporal.
Foi, assim, incluído, no rMABp um novo capí-
tulo de benefícios fiscais, no âmbito dos apoios 
financeiros, concretizando os termos e condi-
ções de apoios à economia local e ao emprego, 
através de isenção ou redução da taxa de der-
rama e os benefícios dirigidos aos promotores 
que efetuem investimentos relevantes no Muni-
cípio de vila Nova de gaia, no âmbito do regi-
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me previsto no artigo 22.º e seguintes do Códi-
go Fiscal do Investimento (CFI), aprovado pelo 
anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31.10, na 
redação atual. 
No âmbito da derrama incluiu-se no regulamen-
to, com as devidas adaptações, o regime de 
benefícios atualmente fixado por deliberação 
da assembleia municipal. Assim, beneficiam de 
uma redução de 25 pontos percentuais, em re-
lação à taxa normal de derrama, as empresas 
de qualquer setor de atividade com um volume 
de negócios até € 150.000, ficando isentas des-
te tributo, durante 1 ano, independentemente 
do respetivo volume de negócios, as empresas 
de qualquer setor de atividade que se tenham 
fixado no concelho e tenham criado e mantido, 
durante esse período, cinco ou mais postos de 
trabalho.
No tocante aos benefícios fiscais dirigidos ao 
investimento, a realizar na área do município de 
vila Nova de gaia, são elegíveis, para efeitos de 
reconhecimento de isenção ou redução do im-
posto municipal sobre imóveis (IMI), do impos-
to municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis (IMT), provenientes dos imóveis exclu-
sivamente afetos a investimentos, e de Derra-
ma, os projetos de valor igual ou superior a 5 
milhões de euros, que criem 10 ou mais postos 
de trabalho e desde que cumpram, pelo menos, 
um dos seguintes critérios:
- possuam atividade de Investigação e Desen-
volvimento, ou colaborem com entidades do 
sistema científico e tecnológico;
- possuam forte componente de inovação apli-
cada, traduzida numa parte significativa da sua 
atividade baseada em patente desenvolvida 
pela empresa;
- revelem manifesto interesse ambiental, e se-
jam suscetíveis de adequada sustentabilidade 
ambiental e territorial, ou constituam impacto 
positivo no domínio da eficiência energética ou 
favorecimento de fontes de energia renováveis;
- possuam forte vocação exportadora ou pro-
dução relevante de bens e serviços transacio-
náveis que permitam a substituição de importa-
ções, contribuindo para a melhoria do balanço 
económico externo, nomeadamente no aumen-
to das exportações ou diminuição das exporta-
ções.
- Nos casos de projetos turísticos, devem pos-

suir uma classificação mínima de 5 estrelas para 
estabelecimento hoteleiro, ou, no caso de con-
juntos turísticos, integrar, pelo menos, um es-
tabelecimento hoteleiro de 5 estrelas, não po-
dendo os restantes empreendimentos possuir 
classificação inferior a 4 estrelas.
Assim, face à amplitude das alterações, nomea-
damente, de ordem sistemática determinadas 
pela inclusão da regulamentação dos Benefí-
cios Fiscais e apesar de se manterem, no essen-
cial, as soluções já constantes do regulamento 
suspenso, optou-se, por razões de clareza, por 
elaborar um novo regulamento de Atribuição 
de Benefícios públicos.
publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do procedimento 
Administrativo (CpA) aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do 
procedimento do regulamento Municipal de 
Atribuição de Benefícios públicos foi aprovado 
pela Câmara Municipal, na reunião pública de 
19 de novembro de 2018, tendo o mesmo sido 
publicitado na Internet, no sítio institucional do 
Município de vila Nova de gaia, no período que 
decorreu entre os dias 29 de novembro e 31 de 
dezembro de 2018, sem que se tenha verificado 
a constituição de interessados ou a apresenta-
ção de quaisquer contributos.
o projeto de regulamento, uma vez elaborado, 
deverá ser submetido, pela Câmara Municipal, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA.
ponderação de Custos e Benefícios – o projeto 
de regulamento com os benefícios decorren-
tes da motivação expressa anteriormente não 
acarreta qualquer acréscimo de custos para o 
Município. 
paços do Município de vila Nova de gaia, 25 de 
março de 2019

rEguLAMENTo MuNICIpAL DE ATrIBuIçÃo 
DE BENEFÍCIoS pÚBLICoS

preâmbulo
o Município de vila Nova de gaia tem por atri-
buições a promoção e salvaguarda dos interes-
ses próprios da respetiva população em articu-
lação com as freguesias, designadamente, nos 
domínios da cultura, tempos livres e desporto, 
saúde, ação social e promoção do desenvolvi-
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mento, entre outros, nos termos do artigo 23.º 
do regime jurídico das autarquias locais (rJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro;
Cabe à Câmara Municipal, de acordo com o es-
tipulado no n.º 1 do artigo 33.º do mesmo regi-
me jurídico, prosseguir as atribuições do Muni-
cípio nesses domínios, nomeadamente, através 
do apoio financeiro ou de outra natureza a enti-
dades e organismos legalmente existentes com 
vista:
- À execução de obras ou à realização de even-
tos de interesse para o Município, bem como à 
informação e defesa dos direitos dos cidadãos 
(cf. alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do rJAL);
- Ao apoio de atividades de natureza social, cul-
tural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 
de interesse municipal, incluindo aquelas que 
contribuam para a promoção da saúde e pre-
venção das doenças (cf. alíneas p) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º do rJAL);
- A promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relaciona-
dos com a atividade económica de interesse 
municipal (cf. alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º 
do rJAL).
A definição das formas de apoio municipal e o 
estabelecimento dos princípios e normas que 
disciplinam e garantem a equidade e controlo 
da sua atribuição, pela Câmara Municipal de 
gaia, encontram-se atualmente distribuídos 
pelo regulamento de Atribuição de Benefí-
cios públicos e pelo regulamento Municipal de 
Apoios ao Desporto.
Tendo em conta a necessidade de revisão des-
tes regulamentos face ao tempo de vigência 
entretanto decorrido - durante o qual se veri-
ficaram significativas alterações à legislação 
autárquica, nomeadamente, ao nível orgânico e 
procedimental, com a aprovação do regime ju-
rídico das autarquias locais, pela Lei n.º 75/2013, 
e do novo Código do procedimento Adminis-
trativo (CpA), pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro - afigurou-se oportuno e conveniente 
racionalizar, sistematizar, inovar e integrar as re-
gras daqueles dois normativos num só diploma 
regulamentar que uniformizasse a disciplina da 
generalidade dos apoios municipais com res-
peito, naturalmente, pelas especificidades pró-
prias de cada um, nomeadamente as de ordem 

legal que caracterizam, por exemplo, os apoios 
ao desporto.
Com esse objetivo, o novo regulamento Muni-
cipal de Atribuição de Benefícios públicos do 
Município de vila Nova de gaia (regulamento 
n.º 48/2018 publicado no Diário da república, 
2.ª série, n.º 14, de 19 de janeiro de 2018) que 
se encontra atualmente suspenso abrangeu, as-
sim, todas as entidades, formas e áreas de apoio 
admitidas nos sobreditos preceitos legais. 
No plano subjetivo, para além das instituições 
sem fins lucrativos, englobaram-se, igualmente, 
no seu âmbito de aplicação, todas as demais 
que não se enquadrem no setor público, in-
cluindo, por isso, as de natureza individual bem 
como quaisquer empresas e instituições dos 
setores privado, cooperativo ou social que pro-
movam atividades de relevante interesse públi-
co municipal.
No plano objetivo o novo regime abrangeu a 
execução de obras, a realização de eventos ou 
o desenvolvimento de atividades de interesse 
público para vila Nova de gaia, de natureza so-
cial, cultural, educativa, desportiva, recreativa, 
económica, ou de qualquer outra natureza que 
se integrem no quadro das atribuições munici-
pais.
No domínio do seu âmbito de aplicação pro-
curou-se, ainda, articular devidamente o regi-
me geral do regulamento com normativos de 
apoio específicos que decorrem do exercício de 
competências municipais de diferente nature-
za, nomeadamente, as relativas à proteção de 
pessoas em situação de vulnerabilidade, à ação 
social escolar ou à atribuição de auxílios econó-
micos a estudantes.
Face ao seu caráter supletivo e complementar, 
salvaguardou-se, por isso, expressamente que 
os beneficiários de apoios da Câmara Munici-
pal de gaia, atribuídos, por exemplo, no quadro 
dos regulamentos municipais que criaram os 
programas gaia+Inclusiva e gai@prende+, não 
ficariam impedidos de aceder, naturalmente, ao 
regime geral de apoios, nomeadamente de âm-
bito social ou educativo, previstos no referido 
regulamento.
Fruto da aprovação do novo Código do pro-
cedimento Administrativo e sem prejuízo da 
aplicação dos princípios específicos já anterior-
mente contemplados, foram expressamente re-
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feridos, no novo regime, os princípios gerais da 
atividade administrativa que devem, igualmen-
te, nortear todo o processo de atribuição dos 
apoios municipais, designadamente, os princí-
pios da legalidade, da boa administração e da 
prossecução do interesse público, entre outros.
Tendo em vista o aprofundamento do rigor e 
transparência da sua gestão, à luz desses prin-
cípios, a Câmara Municipal comprometeu-se a 
definir anualmente as diretrizes e prioridades 
das políticas municipais ao nível da concessão 
dos apoios previstos no presente regulamento, 
para vigorarem no ano civil seguinte.
paralelamente à institucionalização da obriga-
toriedade de definição anual das políticas de 
concessão de apoios municipais e a uma maior 
densificação da tipificação, finalidade, forma de 
concretização e de avaliação dos benefícios pú-
blicos, foram previstos, além de critérios gerais, 
os critérios específicos a atender e a valorar na 
apreciação dos pedidos de apoio nos domínios 
cultural e desportivo, atenta a particular rele-
vância e dimensão da colaboração municipal 
com as diversas instituições e coletividades do 
movimento associativo do Concelho que pros-
seguem as suas atividades nestas áreas de in-
teresse público.
por último, na linha da prossecução dos mes-
mos princípios de boa administração e trans-
parência instituiu-se, de forma inovadora, como 
instrumento fundamental de planeamento e 
controlo de gestão, o registo de Beneficiários 
de Apoios Municipais (rBAM).
para o efeito, as entidades e organismos que 
pretendam beneficiar de apoios municipais de-
vem requerer prévia ou concomitantemente a 
sua inscrição no rBAM, ou manter tal inscri-
ção atualizada, incluindo por meios eletrónicos, 
contribuindo-se também desta forma para a 
desburocratização de procedimentos de ins-
trução e decisão no quadro da atribuição de 
apoios municipais.
o regulamento Municipal de Atribuição de 
Benefícios públicos (regulamento n.º 48/2018 
publicado no Diário da república, 2.ª série, n.º 
14, de 19 de janeiro de 2018) encontra-se, no 
entanto, suspenso, desde 4 junho de 2018, ten-
do sido a anterior regulamentação repristinada 
até à entrada em vigor do novo regulamento 
de Taxas e outras receitas do Município (cfr. 

Editais n.º 559/2018 Dr, 2.ª série, N.º 106, 4 de 
junho de 2018 e n.º 1200/2018, Dr, 2.ª série, N.º 
236, de 7 de dezembro de 2018).
No decurso da suspensão e face às dificulda-
des que haviam sido manifestadas por associa-
ções e clubes do concelho, em dar integral e 
atempado cumprimento às respetivas normas, 
nomeadamente as relativas à atribuição de be-
nefícios sob a forma de isenções ou reduções 
de taxas, e que estiveram na base da suspen-
são, constatou-se a necessidade de promover 
um conjunto de alterações ao regulamento de 
Atribuição de Benefícios públicos no sentido de 
simplificar e ajustar os respetivos procedimen-
tos, articulando-os devidamente, nessa matéria, 
com o regime previsto no projeto do novo re-
gulamento de Taxas e outras receitas do Muni-
cípio de vila Nova de gaia, em curso de elabo-
ração, e que teve já em conta as preocupações 
então manifestadas.
para além das alterações decorrentes da arti-
culação acima referida, e na sequência da nova 
redação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 16.º e n.ºs 22 
e 23 do artigo 18.º da Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2018, 
de 16 de agosto, em vigor a partir de 1 de janei-
ro de 2019, houve necessidade de incluir, ainda, 
no regulamento de Atribuição de Benefícios 
públicos, face à semelhança das matérias em 
causa, os critérios e condições para o reconhe-
cimento de isenções totais ou parciais, objeti-
vas ou subjetivas, relativamente aos impostos e 
outros tributos próprios do Município. 
Isto porque, de acordo com esta nova disposi-
ção legal, em matéria de isenções e benefícios 
fiscais, a assembleia municipal, a partir de 1 de 
janeiro de 2019, deixou de poder conceder tais 
isenções, sob proposta do executivo, através de 
deliberação fundamentada que inclua a estima-
tiva da respetiva despesa fiscal, devendo, antes, 
mediante proposta da câmara municipal, apro-
var agora um regulamento contendo os crité-
rios e condições para o reconhecimento de tais 
benefícios.
os benefícios fiscais a incluir no regulamento 
de Atribuição de Benefícios públicos, de acor-
do com o n.º 3 do artigo 16.º da Lei das Finanças 
Locais, devem ter em vista a tutela de interes-
ses públicos relevantes, com particular impacto 



regulamentos

nº 101 | março 2019 | BoletIm munIcIpal

110

na economia local ou regional, devendo a sua 
formulação ser genérica e obedecer ao princí-
pio da igualdade, não podendo ser concedidos 
por mais de cinco anos, sendo possível a sua re-
novação por uma vez com igual limite temporal.
Foi incluído, assim, no rMABp, um novo capítulo 
de benefícios fiscais concretizando os termos e 
condições de apoios à economia local e ao em-
prego, através de isenção ou redução da taxa 
de derrama, e de benefícios dirigidos aos pro-
motores que efetuem investimentos relevantes 
no Município de vila Nova de gaia, no âmbito 
do regime previsto no artigo 22.º e seguintes 
do Código Fiscal do Investimento (CFI), apro-
vado pelo anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, 
de 31.10, na redação atual. 
No âmbito da derrama incluiu-se no regulamen-
to, com as devidas adaptações, o regime de 
benefícios atualmente fixado por deliberação 
da assembleia municipal. Assim, beneficiam de 
uma redução de 25 pontos percentuais, em re-
lação à taxa normal de derrama, as empresas 
de qualquer setor de atividade com um volume 
de negócios até 150.000 €, ficando isentas des-
te tributo, durante 1 ano, independentemente 
do respetivo volume de negócios, as empresas 
de qualquer setor de atividade que se tenham 
fixado no concelho e tenham criado e mantido, 
durante esse período, cinco ou mais postos de 
trabalho.
No tocante aos benefícios fiscais dirigidos ao 
investimento, a realizar na área do Município de 
vila Nova de gaia, são elegíveis, para efeitos de 
reconhecimento de isenção ou redução do im-
posto municipal sobre imóveis (IMI), do impos-
to municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis (IMT), provenientes dos imóveis exclu-
sivamente afetos a investimentos, e de Derra-
ma, os projetos de valor igual ou superior a 5 
milhões de euros, que criem 10 ou mais postos 
de trabalho e desde que cumpram, pelo menos, 
um dos seguintes critérios:
- possuam atividade de Investigação e Desen-
volvimento, ou colaborem com entidades do 
sistema científico e tecnológico;
- possuam forte componente de inovação apli-
cada, traduzida numa parte significativa da sua 
atividade baseada em patente desenvolvida 
pela empresa;
- revelem manifesto interesse ambiental, e se-

jam suscetíveis de adequada sustentabilidade 
ambiental e territorial, ou constituam impacto 
positivo no domínio da eficiência energética ou 
favorecimento de fontes de energia renováveis;
- possuam forte vocação exportadora ou pro-
dução relevante de bens e serviços transacio-
náveis que permitam a substituição de importa-
ções, contribuindo para a melhoria do balanço 
económico externo, nomeadamente no aumen-
to das exportações ou diminuição das importa-
ções;
- Nos casos de projetos turísticos, devem pos-
suir uma classificação mínima de 5 estrelas para 
estabelecimento hoteleiro, ou, no caso de con-
juntos turísticos, integrar, pelo menos, um es-
tabelecimento hoteleiro de 5 estrelas, não po-
dendo os restantes empreendimentos possuir 
classificação inferior a 4 estrelas.
Assim, face à amplitude das alterações, nomea-
damente, de ordem sistemática determinadas 
pela inclusão da regulamentação dos Benefí-
cios Fiscais e apesar de se manterem, no essen-
cial, as soluções já constantes do regulamento 
suspenso, optou-se, por razões de clareza, por 
elaborar um novo regulamento de Atribuição 
de Benefícios públicos.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA, através de 
publicação no Boletim Municipal e na Internet 
no sítio institucional do Município.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
das alíneas k), o), p), u) e ff) do n.º 1 do arti-
go 33.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 
regime jurídico das autarquias locais (rJAL) 
aprovado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprova o se-
guinte regulamento:

TÍTuLo I
Disposições gerais

CApÍTuLo I
Lei habilitante, objeto e âmbito

Artigo 1.º
Lei habilitante

o regulamento Municipal de Atribuição de Be-
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nefícios públicos é aprovado ao abrigo do dis-
posto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Consti-
tuição da república portuguesa, 16.º, n.ºs 2 e 3, 
18.º, n.ºs 22 e 23, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, que estabelece o regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Inter-
municipais (rFALEI), 23.º-A do Código Fiscal 
do Investimento (CFI), aprovado pelo anexo ao 
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, 23.º, 
25.º, n.º 1, alíneas g) e h) e 33.º, n.º 1, alíneas a), 
k), o), p), u) e ff) do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (rJAL) aprovado pela alínea a) 
do n.º 1 do artigo 1.º Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 
de outubro, que define o regime Jurídico dos 
Contratos-programa de Desenvolvimento Des-
portivo, todos na sua redação atual.

Artigo 2.º
objeto e âmbito

1 - o presente regulamento estabelece os crité-
rios, condições e demais normas de atribuição e 
de reconhecimento de benefícios, pela Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, a entidades ou 
organismos legalmente existentes, com vista à 
prossecução ou tutela de interesses municipais 
relevantes.
2 - os benefícios referidos no número anterior 
abrangem a concretização de programas, pro-
jetos, obras, eventos ou o exercício de ativida-
des de natureza social, humanitária, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa, económica, 
de proteção civil, cooperação externa, entre 
outras, suscetíveis de promover o desenvolvi-
mento, o bem-estar e a qualidade de vida da 
população do Município de vila Nova de gaia, 
no quadro da prossecução das respetivas atri-
buições com as finalidades previstas no artigo 
5.º do presente regulamento.
3 - Não são aplicáveis as disposições do pre-
sente regulamento aos benefícios públicos 
concedidos, nos termos legais, a entidades e 
organismos públicos, nomeadamente, os que 
integrem a administração central ou local ou o 
setor público empresarial, ou em que aqueles 
exerçam influência dominante. 
4 - os benefícios previstos no presente regula-
mento não são cumulativos com apoios muni-
cipais específicos de idêntica natureza, atribuí-
dos, nomeadamente, ao abrigo dos programas 

gaia+Inclusiva e gai@prende+, constantes nos 
regulamentos Municipais n.º 1055/2016, publi-
cado no Diário da república n.º 223, de 21 de 
novembro e n.º 69/2017, publicado no Diário da 
república n.º 223, de 21 de novembro, sem pre-
juízo da aplicação do presente regulamento a 
título supletivo.

CApÍTuLo II
princípios, Tipologia, Finalidade, políticas,

Contratualização e publicitação dos Benefícios 
públicos

Artigo 3.º
princípios a observar

A atribuição dos benefícios públicos rege-se 
pela observância dos princípios gerais da le-
galidade, da prossecução do interesse públi-
co e da proteção dos direitos e interesses dos 
cidadãos, da boa administração, da igualdade, 
da proporcionalidade, da justiça e da razoabi-
lidade, da imparcialidade, da boa-fé, da cola-
boração com os particulares, da participação, 
da decisão, da administração eletrónica, da 
gratuitidade, da responsabilidade, da proteção 
dos dados pessoais e da cooperação leal com 
a união Europeia, consignados nos artigos 3.º a 
19.º do Código do procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, e, em especial, pelos seguintes 
princípios:
a) Isenção: o processo de atribuição dos be-
nefícios públicos assenta em pressupostos de 
transparência, justiça e equilíbrio devendo os 
agentes públicos intervenientes abster-se de 
nele participar perante uma situação de confli-
to de interesses;
b) Necessidade e proporcionalidade do pedi-
do: aferidas pela verificação da adequação do 
benefício público pretendido às reais neces-
sidades do beneficiário atendendo à eventual 
existência de outros apoios do Município ou de 
qualquer outro organismo público ou privado, 
para o mesmo objetivo;
c) responsabilização: as entidades beneficia-
das são responsáveis, através dos membros 
dos seus órgãos competentes, pela aplicação 
dos benefícios públicos aos fins específicos que 
presidiram à sua atribuição;
d) Comparticipação: os benefícios públicos a 
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atribuir devem representar apenas parte dos 
custos do objetivo a atingir de forma a evitar 
que as entidades dependam exclusivamente do 
apoio municipal, cabendo à entidade beneficiá-
ria assumir total ou parcialmente os encargos 
remanescentes;
e) Sustentabilidade: os benefícios públicos a 
atribuir devem favorecer os projetos e inicia-
tivas que apresentem maiores garantias de 
sustentabilidade e de manutenção de uma ati-
vidade regular, tais como o equilíbrio e trans-
parência orçamental, a participação da comu-
nidade, a capacidade de auto financiamento, a 
constituição de parcerias e a potencial angaria-
ção de patrocínios;
f) Abrangência social: são valorizados os im-
pactos sociais da atividade exercida pelo bene-
ficiário numa lógica de envolvimento da comu-
nidade e de promoção do desenvolvimento e 
da inclusão social, nomeadamente, no acesso à 
educação, à cultura e ao desporto, entre outros 
domínios, por parte da população de vila Nova 
de gaia;
g) planeamento: os benefícios públicos a con-
ceder devem privilegiar os beneficiários que 
demonstrem, através de documentação previ-
sional e analítica, capacidade de programação 
e planeamento das suas atividades;
h) Avaliação: o aumento, manutenção, redução 
ou supressão dos benefícios públicos atribuídos 
depende da avaliação regular do cumprimento 
dos objetivos propostos e das ações desenvol-
vidas e a desenvolver.

Artigo 4.º
Tipologia de Benefícios públicos

1 - os benefícios públicos a conceder podem 
revestir as seguintes modalidades:
a) Apoio financeiro;
b) Apoio não financeiro.
2 - o apoio financeiro concretiza-se mediante 
a atribuição ou reconhecimento, pela Câmara 
Municipal, de:
a) prestações pecuniárias;
b) Concessão de benefícios fiscais;
c) Isenção de taxas e de outras receitas muni-
cipais por razões de relevante interesse muni-
cipal.
3 - A atribuição de prestações pecuniárias 
concretiza-se, nomeadamente, mediante a 

concessão de subsídios, comparticipações ou 
patrocínios financeiros, sujeitos às normas es-
tabelecidas na Lei e no presente regulamento e 
à prévia cabimentação orçamental.
4 - A concessão de benefícios fiscais concreti-
za-se mediante a isenção ou redução do impos-
to municipal sobre imóveis (IMI) ou do imposto 
municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis (IMT), provenientes dos imóveis exclu-
sivamente afetos aos investimentos a realizar 
na área do município, e de Derrama, nos termos 
do Capítulo II do Título II.
5 - A isenção de taxas ou outras receitas por 
razões de relevante interesse municipal rege-
-se pelo regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município e demais regulamentação 
aplicável sem prejuízo da aplicação supletiva 
do presente regulamento, nomeadamente, para 
efeitos de avaliação de interesse municipal, 
fiscalização, registo de benefícios e, caso seja 
aplicável, de contratualização.
6 - o apoio não financeiro concretiza-se, me-
diante:
a) Alienação, oneração ou cedência de terrenos 
e edifícios, ou cedência da utilização ou fruição 
daqueles ou de outros bens imóveis e espaços 
físicos municipais, nomeadamente, auditórios, 
equipamentos desportivos ou culturais, nos ter-
mos legais e regulamentares aplicáveis;
b) Alienação ou cedência de bens móveis, nos 
termos legais e regulamentares, designadamen-
te infraestruturas, viaturas, máquinas, equipa-
mentos, materiais de construção civil, serviços 
e outros meios técnicos e logísticos necessários 
ao desenvolvimento de projetos ou atividades 
de interesse municipal;
c) prestação de apoio técnico, nomeadamen-
te, na elaboração de projetos e no acompa-
nhamento procedimental personalizado, ou de 
apoio logístico, mediante a disponibilização de 
recursos humanos e materiais ou de meios de 
divulgação por parte do Município.

Artigo 5.º
Finalidade dos Benefícios públicos

os Benefícios públicos têm por finalidade:
a) A promoção e, ou, desenvolvimento de pro-
gramas, projetos, eventos ou atividades de in-
teresse municipal relevante ou a garantia da 
respetiva continuidade, de natureza, nomeada-
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mente, social, cultural, desportiva, recreativa ou 
com particular impacto na economia local ou 
regional;
b) A concretização de obras de construção, 
conservação ou beneficiação de instalações, 
consideradas essenciais ao desenvolvimento 
adequado de tais projetos, eventos ou ativida-
des;
c) A aquisição de equipamentos sociais, cul-
turais, desportivos, recreativos ou outros, que 
se revelem essenciais para o desenvolvimento 
de atividades de relevante interesse municipal 
prosseguidas pelas entidades e organismos be-
neficiários;
d) Apoiar investimentos cujo impacto na eco-
nomia local ou regional contribua de forma 
relevante, designadamente para o reforço da 
competitividade territorial, para a criação ou 
manutenção de postos de trabalho, para a ino-
vação tecnológica e incentivo ao empreende-
dorismo e para a proteção do ambiente e qua-
lidade de vida da população de vila Nova de 
gaia.

Artigo 6.º
Definição das políticas de Concessão de Bene-

fícios
1 - As diretrizes e prioridades das políticas mu-
nicipais para a concessão de benefícios públi-
cos, a vigorarem no ano económico seguinte, 
devem constar das opções de desenvolvimento 
estratégico que integram o orçamento munici-
pal, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, al. e) da Lei 
n.º 73/2013, na sua redação atual. 
2 - Cada pelouro disponibiliza anualmente, sem-
pre que se revele necessário, em função das op-
ções estratégicas municipais, os indicadores e, 
ou, grelhas de avaliação das candidaturas que 
se destinem a garantir a transparência no pro-
cesso de atribuição dos benefícios previstos no 
presente regulamento.

Artigo 7º.
Contratualização

os benefícios são atribuídos ou reconhecidos, 
em regra, mediante a celebração de instru-
mento contratual adequado, conforme minuta 
a aprovar pela Câmara Municipal de gaia, que 
preveja os direitos e deveres das partes outor-
gantes, os objetivos a atingir, o prazo de execu-

ção das ações a desenvolver, a quantificação e 
qualificação do apoio, os instrumentos de veri-
ficação da aplicação dos recursos, o modo de 
acompanhamento da execução e as sanções 
em caso de incumprimento, sem prejuízo da in-
trodução de outros elementos que se revelem 
necessários, nomeadamente, por força de dis-
positivos legais ou regulamentares específicos 
aplicáveis em função da natureza do projeto ou 
atividade.

Artigo 8.º
Divulgação e publicitação

1 - A Câmara Municipal assegura, através dos 
seus serviços e mediante adequada divulgação 
no sítio institucional do Município na Internet, 
a prestação aos interessados de todas as infor-
mações e esclarecimentos necessários à instru-
ção dos pedidos de concessão de benefícios 
previstos no presente regulamento.
2 - Sem prejuízo da obrigatoriedade de publi-
citação dos benefícios concedidos pelo Muni-
cípio a particulares, nos termos Lei n.º 64/2013, 
de 27 de agosto e do artigo 79.º, n.º 1, alíneas 
e) e g) da Lei n.º 73/2013, na sua redação atual, 
as entidades e organismos que beneficiem de 
apoio no âmbito do presente regulamento de-
vem publicitá-lo, nomeadamente, através da 
menção expressa "Com o apoio da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia" ou de outra a 
acordar e da inclusão do logótipo do Município 
em todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto ou atividades apoiadas, 
bem como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação.

CApÍTuLo III
requisitos para a Concessão de Benefícios 

públicos

Artigo 9.º
requisitos

As entidades e organismos que pretendam be-
neficiar dos apoios previstos no presente regu-
lamento têm de reunir cumulativamente os se-
guintes requisitos:
a) Inscrição no registo de Beneficiários de 
Apoios Municipais (rBAM) a que se refere o ar-
tigo seguinte;
b) Tratando-se de pessoas coletivas, estarem 
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regularmente constituídas e devidamente re-
gistadas, se tal for obrigatório, nos termos le-
gais;
c) Constituição legal com órgãos sociais eleitos 
e em efetividade de funções, se aplicável;
d) residência, sede social ou estabelecimento 
no Concelho de vila Nova de gaia, exceto se, lo-
calizados fora do concelho, a atividade ou pro-
jeto a apoiar for suscetível de revestir relevante 
e reconhecido interesse para o desenvolvimen-
to local;
e) Situação regularizada relativamente a im-
postos devidos e a contribuições para a segu-
rança social em portugal ou no Estado de que 
é nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal;
f) Situação regularizada perante o Município re-
lativamente a taxas ou outras receitas que lhe 
sejam devidas.

Artigo 10.º
registo de Beneficiários de Apoios Municipais 

(rBAM)
1 - para efeitos do disposto no presente regu-
lamento é criado o registo de Beneficiários de 
Apoios Municipais (rBAM).
2 - As entidades e organismos que preten-
dam beneficiar dos apoios previstos no artigo 
4.º do presente regulamento devem requerer 
prévia ou concomitantemente a sua inscrição 
no rBAM ao presidente da Câmara Municipal 
e manter tal inscrição atualizada, mediante o 
preenchimento de formulário, a disponibilizar, 
para o efeito, pelos serviços de atendimento ou 
no sítio institucional do Município na Internet, 
contendo os seguintes elementos:
a) De identificação do requerente com indi-
cação do nome, domicílio, número de identi-
ficação fiscal de pessoa singular ou coletiva, 
número de bilhete de identidade ou cartão do 
cidadão;
b) No caso de pessoa coletiva, cópia de esta-
tutos atualizados, ou equivalente, composição 
dos órgãos sociais, último relatório de ativida-
des, documento de prestação de contas e pla-
no de atividades e orçamento;
c) Certidões comprovativas da situação tribu-
tária e contributiva regularizada perante o Es-
tado e a Segurança Social, ou autorização de 
consulta das mesmas nos competentes sítios 

da internet;
d) Declaração sob compromisso de honra 
quanto à não condenação da entidade reque-
rente nos Tribunais por factos relativos à pros-
secução dos seus objetivos e de que o apoio se 
destina integralmente aos projetos ou ativida-
des objeto do pedido;
f) o IBAN (Número Internacional de Conta Ban-
cária) facultativo;
g) A indicação do domicílio escolhido para nele 
ser notificado, bem como de telefax, telefone 
ou da caixa postal eletrónica acompanhado do 
consentimento, nos termos legais, para a res-
petiva utilização no processamento das comu-
nicações da Câmara Municipal respeitantes aos 
procedimentos relativos a atribuição de apoios 
em que seja interessado.
3 - Quando simultâneo com a inscrição no 
rBAM, o pedido de apoio deverá ser apresen-
tado, instruído e fundamentado, nos termos do 
presente regulamento, com indicação circuns-
tanciada dos projetos, eventos, ou atividades 
em causa suscetíveis de revestir interesse pú-
blico municipal.
4 - A manutenção e atualização do rBAM é da 
competência dos serviços municipais responsá-
veis pela área financeira devendo nele ser regis-
tados todos os benefícios públicos referidos no 
presente regulamento concedidos pela Câmara 
Municipal a cada entidade ou organismo, com 
menção da data da decisão, da respetiva finali-
dade e fundamento legal.

CApÍTuLo Iv
Apresentação, Instrução e Avaliação dos pedi-

dos

Artigo 11.º
Apresentação do pedido

1 - o pedido de apoio é apresentado sob a for-
ma de requerimento, em conformidade com 
modelo disponibilizado pelos serviços de aten-
dimento e na Internet, no sítio institucional do 
Município, podendo o mesmo ser formalizado 
em simultâneo com a inscrição no rBAM.
2 - os apoios devem ser requeridos, em regra, 
a todo o tempo, preferencialmente com, pelo 
menos, 30 dias de antecedência relativamente 
à data do desenvolvimento ou concretização 
do respetivo projeto ou atividade, salvo o es-
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pecialmente previsto no presente regulamento.
3 - No caso de pedido de apoio financeiro sob 
a forma de prestação pecuniária, o requerimen-
to deve ser apresentado, até ao dia 31 de julho 
do ano anterior ao da execução do projeto ou 
atividade em causa, por forma a possibilitar a 
respetiva inscrição no plano de Atividades e 
orçamento do Município.
4 - o prazo estabelecido no número anterior 
é dispensado sempre que sejam requeridos 
apoios para o desenvolvimento de atividades 
e, ou, concretização de projetos pontuais ou 
cuja ocorrência não fosse comprovadamente 
expectável até à data estabelecida no mesmo 
número. 
5 - Caso seja requerido mais que um apoio, 
deve o requerente indicar a ordem de priorida-
de a considerar pelo Município na avaliação dos 
projetos ou atividades apresentados.
6 - No caso de instrumentos contratuais não re-
nováveis automaticamente devem os interessa-
dos apresentar o pedido de renovação dentro 
do prazo estipulado no respetivo clausulado.
7 - os pedidos de apoio são instruídos nos ter-
mos do artigo seguinte e remetidos ao presi-
dente da Câmara ou vereador do pelouro cor-
respondente.

Artigo 12.º
Instrução do pedido de Apoio

1 - o pedido indica concretamente a modalida-
de de apoio requerida e o fim a que o mesmo se 
destina, sendo obrigatoriamente instruído com 
os seguintes elementos:
a) De identificação do requerente com indica-
ção dos números de identificação fiscal de Car-
tão de Cidadão ou de pessoa Coletiva e demais 
elementos a que se refere o n.º 2 do artigo 10.º;
b) Fundamentação do pedido nos termos re-
gulamentares, com indicação, designadamente, 
dos projetos, eventos, programas de desenvol-
vimento ou de atividades de natureza social, 
cultural, educativa, desportiva, recreativa, eco-
nómica, ou outra, bem como, sendo caso disso, 
do público-alvo, número de beneficiários, e dos 
objetivos ou metas que se pretendem atingir, 
acompanhado de orçamento discriminado e 
respetivos cronogramas financeiros e de execu-
ção física, meios humanos e identificação das 
fontes de apoio financeiro, patrimonial e logís-

tico;
c) Indicação de outros apoios atribuídos ou 
suscetíveis de serem atribuídos à entidade em 
causa no âmbito do objeto do pedido e respe-
tivas datas.
2 - A Câmara Municipal pode solicitar os escla-
recimentos e elementos adicionais que consi-
dere necessários, designadamente quanto aos 
documentos apresentados para estudo e aná-
lise do pedido de apoio, sem prejuízo dos de-
mais documentos que sejam exigíveis por força 
da aplicação de regimes especiais, legalmente 
previstos.
3 - Fica dispensada a apresentação dos docu-
mentos referidos no n.º 2 do artigo 10.º quando 
as entidades e organismos os tenham disponi-
bilizado no momento da respetiva inscrição no 
rBAM ou quando este registo tenha sido de-
vidamente atualizado há menos de seis meses.

Artigo 13.º
pedidos de Apoio na Área do Desporto

para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo anterior, os pedidos de apoio referentes à 
área do desporto, exceto tratando-se de patro-
cínios desportivos, devem ser acompanhados 
do programa de desenvolvimento desportivo 
objeto de comparticipação, entendido este nos 
termos do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, que contenha de-
signadamente os seguintes elementos:
a) Descrição e caracterização específica das 
atividades a realizar;
b) Justificação do programa, nomeadamente 
do ponto de vista do desenvolvimento das mo-
dalidades em causa e das provas, competições 
ou eventos desportivos a realizar, apresentan-
do, sendo caso disso:
i) Identificação das modalidades desportivas a 
desenvolver;
ii) Discriminação dos escalões de formação, 
com referência às idades dos praticantes des-
portivos;
iii) Estimativa de praticantes desportivos a ins-
crever por modalidade, com referência aos bi-
nómios formação/competição e masculino/fe-
minino;
iv) Caracterização da prática desportiva, in-
cluindo meses de formação, treino e ou compe-
tição, carga semanal de sessões de treino e es-
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timativa de jogos de âmbito concelhio, distrital, 
regional, nacional e internacional;
v) Caracterização das infraestruturas des-
portivas próprias e ou necessárias;
vi) plano de investimento em património, in-
fraestruturas e bens de equipamento;
vii) Qualificação técnica de treinadores e for-
madores;
viii) plano de formação desportiva de dirigen-
tes e técnicos;
ix) Acompanhamento médico e social.
c) Quantificação dos resultados esperados com 
a execução do programa;
d) previsão de custos e das necessidades de fi-
nanciamento público, com os respetivos crono-
gramas ou escalonamentos;
e) Demonstração do grau de autonomia finan-
ceira, técnica, material e humana, oferecido 
pela entidade proponente para a execução do 
programa, incluindo, se for caso disso, a indica-
ção de outras comparticipações, financiamento 
ou patrocínios e respetivas condições;
f) Identificação de quaisquer entidades even-
tualmente associadas à gestão e execução do 
programa, definindo a natureza da sua inter-
venção, os seus poderes e as suas responsabi-
lidades;
g) relações de complementaridade com outros 
programas já realizados ou em curso de execu-
ção na mesma área ou em áreas conexas, se as 
houver;
h) Calendário e prazo global de execução do 
programa de desenvolvimento desportivo;
i) Destino dos bens adquiridos ou construídos 
ao abrigo do programa, se a sua titularidade 
não ficar a pertencer à entidade outorgante do 
contrato, bem como a definição da entidade 
responsável pela sua gestão e manutenção.

Artigo 14.º
Avaliação do pedido de Apoio

1 - A avaliação do pedido de apoio é efetuada 
no âmbito do pelouro competente para o efeito, 
com base nos elementos instrutórios apresen-
tados nos termos dos artigos 12.º e 13.º do pre-
sente regulamento e dos constantes no rBAM.
2 - o pelouro competente elabora, no prazo 
máximo de 60 dias, proposta devidamente fun-
damentada relativamente aos pedidos de apoio 
cujo interesse municipal e oportunidade sejam 

suscetíveis de ser reconhecidos pela Câmara 
Municipal, nos termos do presente regulamen-
to. 
3 - A proposta a que se refere o número an-
terior é elaborada com observância dos princí-
pios e critérios estabelecidos no presente regu-
lamento e submetida à Câmara Municipal para 
apreciação e deliberação do pedido.
4 - para efeitos do disposto no n.º anterior deve 
o responsável pelo procedimento, no respetivo 
processo, elaborar um relatório no qual indique 
o pedido formulado, o valor ou despesa fiscal 
em causa, resuma o conteúdo do procedimen-
to, incluindo a dispensa da audiência de inte-
ressados quando esta não tiver ocorrido e for-
mule uma proposta de decisão, sintetizando as 
razões de facto e de direito que a justifiquem.
5 - Sempre que legalmente obrigatório, ou se 
afigure conveniente, deve a Câmara Municipal 
submeter o pedido de benefício a parecer ou 
a audição prévia de outras entidades e institui-
ções interessadas, nomeadamente das juntas 
de freguesia nos casos em que as atividades ou 
projetos a apoiar sejam desenvolvidos, parcial 
ou exclusivamente, nas respetivas áreas de ju-
risdição.
6 - para efeitos de avaliação do pedido, deve 
constar da proposta a apresentar à Câmara Mu-
nicipal, informação relativa à atribuição de ou-
tros apoios aos titulares do pedido, datas em 
que foram atribuídos, bem como a informação 
do cabimento e de verificação da atualização 
do rBAM.
7 - A deliberação relativa a aprovação ou inde-
ferimento do pedido apoio, pela Câmara Muni-
cipal, é sujeita a registo no rBAM e comunicada 
ao requerente, com a respetiva fundamentação, 
sendo caso disso, no prazo máximo de 60 dias.

Artigo 15.º
Critérios gerais de Avaliação

A apreciação dos pedidos de apoio previstos 
no presente regulamento, salvaguardado o dis-
posto nos critérios específicos previstos nos 
artigos 16.º a 18.º e 29.º, é efetuada e valorada 
com base nos seguintes critérios gerais:
a) Qualidade, mais-valia e interesse municipal 
do projeto ou atividade na respetiva área de 
atuação;
b) Continuidade do projeto ou atividade e qua-
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lidade de execuções anteriores;
c) Criatividade, inovação e contributo do proje-
to ou atividade para a promoção do desenvol-
vimento do Município;
d) Consistência do projeto de gestão, apurada 
designadamente pela adequação do orçamen-
to apresentado ao projeto, evento, ou ativida-
des a desenvolver;
e) o número potencial de beneficiários e públi-
co-alvo dos projetos, eventos ou atividades a 
realizar ou já em desenvolvimento na respetiva 
área de atuação;
f) Capacidade de angariação de outras fontes 
de financiamento ou de outros tipos de bene-
fício, nomeadamente comparticipações de ou-
tras entidades, mecenato ou patrocínio;
g) Capacidade dos intervenientes, demonstra-
da, designadamente, através dos respetivos 
currículos e de informação relativa a atividades 
ou projetos desenvolvidos em anos anteriores;
h) Conformidade dos objetivos dos projetos, 
eventos ou atividades propostos com as dire-
trizes e prioridades das políticas municipais, ao 
nível da concessão dos apoios previstos no pre-
sente regulamento, no quadro dos instrumen-
tos de planeamento setorial e, ou, integrado, 
das respetivas orientações estratégicas.

Artigo 16.º
Critérios Específicos na Área Cultural

1 - os apoios a entidades e organismos que de-
senvolvam atividades na área da cultura em vila 
Nova de gaia, nomeadamente, associações e 
clubes culturais e recreativos, devem contribuir 
para a formação e fomento do acesso à fruição 
e criação artística e cultural, nas suas diferentes 
formas e expressões, por parte da população, 
em especial dos mais jovens, bem como para 
incentivar a dinâmica, neste domínio, do movi-
mento associativo no Município.
2 - os pedidos de apoio no âmbito cultural a 
formular pelas entidades referidas no número 
anterior, sem prejuízo dos critérios gerais, são 
valorados e devem atender aos seguintes crité-
rios específicos:
a) Interesse cultural, qualidade artística e téc-
nica do projeto, programa ou do plano de ati-
vidades;
b) Sustentabilidade do plano de atividades ou 
do projeto e seu contributo para a animação e 

dinamização artística e cultural de vila Nova de 
gaia;
c) valorização do trabalho artístico, do patri-
mónio cultural do Município bem como das 
suas instituições, agentes e espaços culturais;
d) Investigação, experimentação e capacidade 
de inovação;
e) parcerias de produção e intercâmbio conce-
lhio, nacional e internacional;
f) programação regular com qualidade e relevo, 
colmatando áreas culturais menos desenvolvi-
das;
g) Estratégia de captação e sensibilização de 
públicos, nomeadamente, proporcionando o 
acesso tendencialmente gratuito a crianças e a 
jovens até aos 18 anos a espaços expositivos e 
museológicos, ou outros, bem como a iniciati-
vas, ensaios e montagem de atividades e a es-
petáculos em equipamentos ou espaços públi-
cos que fomentem o interesse das crianças e 
dos jovens pela fruição e criação cultural;
h) promoção de publicitação na Internet e nos 
media em geral, em articulação com o Muni-
cípio, das atividades, espetáculos e iniciativas 
culturais que o justifiquem;
i) promoção do acesso dos gaienses à frui-
ção e criação cultural, em especial de crian-
ças e jovens, mediante a realização de oficinas, 
workshops, exposições, conferências e debates, 
entre outras iniciativas nos diferentes domínios 
artísticos e espaços culturais que agreguem a 
comunidade local e seus agentes e instituições 
culturais.
3 - os beneficiários dos apoios na área da cul-
tura devem ter, em regra, sede social no espaço 
geográfico do Município, exceto se, sediados 
fora do concelho, a Câmara Municipal reconhe-
cer fundamentadamente que a respetiva ativi-
dade ou projeto é de relevante e de reconhe-
cido interesse para o desenvolvimento local e 
para a promoção e generalização da fruição e 
criação artística e cultural no Município.

Artigo 17.º
Critérios Específicos na Área do Desporto

1 - os apoios a entidades e organismos que de-
senvolvam atividades na área do desporto e 
da atividade física em vila Nova de gaia, no-
meadamente, associações e clubes desporti-
vos, devem contribuir para o fomento da práti-
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ca desportiva, nas vertentes de recreação e de 
rendimento e formação de jovens atletas, para 
o incremento das várias modalidades desporti-
vas, bem como para incentivar a dinâmica, nes-
te domínio, do movimento associativo no Mu-
nicípio.
2 - os pedidos de apoio a formular pelas enti-
dades referidas no número anterior, sem pre-
juízo dos critérios gerais e da observância do 
regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, são valorados e de-
vem atender, designadamente, aos seguintes 
critérios específicos:
a) Número total de praticantes em atividade re-
gular, por modalidade, escalão etário e género;
b) Custo médio por praticante;
c) Taxa média de crescimento: número de prati-
cantes nos últimos quatro anos;
d) Taxa potencial de crescimento: número de 
treinadores em atividade;
e) Número de projetos e atividades relaciona-
dos com a vertente Desporto para Todos;
f) Custos com o funcionamento administrativo: 
despesas de administração e custos com o pes-
soal;
g) Fontes de financiamento externo;
h) Número de parcerias estabelecidas com ou-
tras entidades;
i) Existência e adequação de projetos de de-
senvolvimento portadores de inovação;
j) Contributo do projeto ou atividade proposto 
para a promoção do Município;
k) grau de formação académica na área des-
portiva dos treinadores e, ou, coordenadores 
desportivos envolvidos no projeto ou atividade;
l) Acompanhamento médico e psicológico dos 
participantes: número de médicos e psicólogos 
envolvidos no projeto ou atividade;
m) Nível competitivo envolvido e âmbito geo-
gráfico: local, distrital, regional, nacional ou in-
ternacional.
3 - os beneficiários dos apoios na área do des-
porto devem ter, em regra, sede social no espa-
ço geográfico do Município, exceto se, sediados 
fora do concelho, a Câmara Municipal reconhe-
cer fundamentadamente que a respetiva ativi-
dade ou projeto é de relevante e de reconhe-
cido interesse para o desenvolvimento local e 
para a promoção e generalização da atividade 
física e desportiva no Município.

Artigo 18.°
Critérios Específicos na Área da Juventude

1 - os apoios a entidades e organismos que de-
senvolvem atividades na área da juventude em 
vila Nova de gaia ou com jovens de vila Nova 
de gaia, designadamente associações estudan-
tis, associações juvenis, organizações sem fins 
lucrativos ou outras organizações do Conse-
lho Municipal de Juventude, devem reforçar o 
plano Municipal da (s) Juventude (s) de gaia, 
contribuir para a participação jovem e empo-
deramento de agentes de mudança, bem como 
incentivar a dinâmica, neste domínio, do movi-
mento associativo do Município e a afirmação 
de gaia como cidade amiga da juventude, de-
senvolvendo programas, projetos ou atividades 
com jovens e para jovens (13-30 anos de idade) 
nas seguintes áreas:
a) Empregabilidade e empreendedorismo; 
b) Educação e formação; 
c) Saúde e bem-estar; 
d) Criatividade e cultura; 
e) Coesão social; 
f) participação; 
g) Juventude e o mundo; 
h) voluntariado. 
2 - os pedidos de apoio no âmbito da juventu-
de a formular pelas entidades referidas no nú-
mero anterior, sem prejuízo dos critérios gerais, 
devem atender aos seguintes critérios de elegi-
bilidade:
a) Envolver a participação de jovens de gaia 
entre os 13-30 anos de idade;
b) respeitar os princípios do plano Municipal 
da (s) Juventude (s) de gaia;
c) Enquadrarem-se com as áreas do plano Mu-
nicipal da (s) Juventude (s) de gaia;
d) potenciar a aprendizagem não-formal e as 
aprendizagens mútuas;
e) Apresentar de forma clara os objetivos, me-
tas, público-alvo, atividades, cronograma e or-
çamento do projeto;
f) Serem financeiramente sustentáveis;
g) Incluírem declaração de honra dos propo-
nentes, referente ao compromisso de realiza-
ção do projeto.
3 - os pedidos de apoio no âmbito da juventu-
de a formular pelas entidades referidas no nú-
mero anterior, sem prejuízo dos critérios gerais, 
são valorados seguindo os seguintes critérios 
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específicos:
a) relevância do projeto;
b) Qualidade da proposta e implementação do 
projeto;
c) Impacto e disseminação.
4 - os beneficiários dos apoios na área da ju-
ventude devem ter, em regra, sede social no 
espaço geográfico do Município, exceto se, se-
diados fora do concelho, a Câmara Municipal 
reconhecer fundamentadamente que a respe-
tiva atividade ou projeto é de relevante e de 
reconhecido interesse para o desenvolvimento 
local e para a promoção e generalização das 
políticas e programas municipais de juventude.

TÍTuLo II
Apoios Financeiros

CApÍTuLo I
prestações pecuniárias

Artigo 19.º
prestações pecuniárias

1 - A atribuição de prestações pecuniárias 
concretiza-se, nomeadamente, mediante a 
concessão de subsídios, comparticipações ou 
patrocínios financeiros, sujeitos às normas es-
tabelecidas na Lei e no presente regulamento e 
à prévia cabimentação orçamental.  
2 - A atribuição das prestações previstas no n.º 
anterior é efetuada a título excecional quando 
não seja viável uma forma alternativa de apoio 
devendo ser dirigida à comparticipação de 
despesas concretas e devidamente comprova-
das através da apresentação de documentação 
justificativa da aplicação dos correspondentes 
recursos.
3 - A entidade beneficiária aquando da apre-
sentação do relatório de execução e de resul-
tados alcançados nos termos do presente re-
gulamento e, ou, com a periodicidade definida 
no protocolo ou contrato-programa correspon-
dentes, deve dar especial ênfase à execução e 
demonstração dos aspetos de natureza finan-
ceira das atividades desenvolvidas.
4 - Das verbas recebidas, a entidade beneficiá-
ria emitirá o respetivo recibo de quitação.

Artigo 20.º
Formas e Fases de Financiamento

1 - os apoios de natureza pecuniária referentes 
a projetos ou atividades cujo prazo de execução 
seja igual ou inferior a um mês são atribuídos, 
em regra, numa única prestação, após aprova-
ção pela Câmara Municipal, ficando a entidade, 
para o efeito, obrigada à apresentação de re-
latório de execução e resultados alcançados, a 
que se refere o artigo 37.º, n.º 2 do presente re-
gulamento.
2 - os apoios relativos a projetos ou atividades 
com duração superior a um mês são concedi-
dos de forma faseada, de acordo com o seguin-
te plano de pagamentos:
a) 1.ª prestação - após a celebração do respeti-
vo contrato-programa, correspondente a 60 % 
do montante total;
b) 2.ª prestação - correspondente a 40 % do 
montante total, após conclusão do projeto ou 
atividade e entrega do relatório de resultados 
alcançados.
3 - o faseamento e as percentagens referidas 
nos números anteriores podem variar no caso 
de projetos ou atividades cujo montante de 
apoio, especificidade, especial complexidade, 
duração, ou outras circunstâncias atendíveis o 
justifiquem, mediante cronograma financeiro 
devidamente fundamentado e aprovado pela 
Câmara Municipal, devendo, em tal caso, o 
apoio ser atribuído nos termos definidos nes-
se cronograma, conquanto a última prestação 
seja efetuada após a entrega e aprovação do 
relatório de execução e, ou, dos resultados al-
cançados.
4 - o montante do apoio financeiro a atribuir no 
âmbito do presente regulamento não deve, em 
regra, ser superior a 60 % do orçamento pre-
visto para os respetivos projetos ou atividades, 
salvo nos casos seguintes:
a) Quando o Município seja o principal promo-
tor ou coprodutor;
b) Quando esteja em causa a concretização de 
compromissos já assumidos pela Câmara Muni-
cipal ou Assembleia Municipal;
c) Quando se verifique ser imprescindível a 
atribuição de um montante superior para a exe-
quibilidade de projetos de cooperação entre o 
Município e as entidades envolvidas, mediante 
a devida fundamentação e aprovação pela Câ-
mara.
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Artigo 21.º
Aprovação e Controlo orçamental

1 - para efeitos de aprovação pela Câmara Mu-
nicipal dos apoios de natureza pecuniária, a 
respetiva proposta deve ser acompanhada de 
minuta contratual e de informação relativa à 
cabimentação orçamental e cumprimento dos 
requisitos referidos nos artigos 11.º a 13.º do pre-
sente regulamento.
2 - Após aprovação do apoio pela Câmara Mu-
nicipal e celebração do instrumento contratual 
em causa, deve este ser sujeito a registo de 
compromisso.

CApÍTuLo II
Benefícios Fiscais e outros Apoios

Secção I
Disposições gerais

Artigo 22.º
objeto

1 - o presente capítulo contém os critérios e 
condições para o reconhecimento de isenções 
totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, rela-
tivamente aos impostos e outros tributos pró-
prios do Município de vila Nova de gaia com 
vista à tutela de interesses públicos relevantes 
com particular impacto na economia local ou 
regional. 
2 - o disposto no presente capítulo não é cumu-
lativo com o reconhecimento de benefícios de 
idêntica natureza mas não prejudica a opção 
pelos interessados por regimes mais favoráveis, 
incluindo os definidos pelos órgãos municipais, 
que lhes sejam aplicáveis, nomeadamente, no 
âmbito da delimitação de áreas de reabilitação 
urbana ou nos termos do Estatuto dos Benefí-
cios Fiscais.
3 - os benefícios fiscais previstos neste capítulo 
estão sujeitos às regras europeias aplicáveis em 
matéria de auxílios de minimis.

Artigo 23.º
Tipologia de Benefícios

1 - os benefícios a conceder pela Câmara Muni-
cipal visam o apoio à economia local à criação 
de emprego e ao investimento no Concelho de 
vila Nova de gaia.
2 - o apoio à economia local e à criação de em-

prego concretiza-se mediante Isenção e Taxa 
reduzida de Derrama nos termos da Secção II.
3 - o apoio ao investimento pode revestir, nos 
termos da Secção III, as seguintes modalidades:
a) Benefícios fiscais mediante isenção ou redu-
ção do imposto municipal sobre imóveis (IMI), 
do imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis (IMT), provenientes dos 
imóveis exclusivamente afetos a investimentos 
a realizar na área do município, e de Derrama;
b) Benefícios em taxas;
c) Apoios procedimentais.

Artigo 24.º
pedido e reconhecimento de Benefícios

1 - os benefícios são concedidos, a pedido dos 
interessados, formulado a todo o tempo, nos 
termos dos artigos 11.º e seguintes, mediante 
reconhecimento da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, ficando a sua eficácia, quando 
a sua duração exceda um ano, dependente de 
contratualização nos termos gerais.
2 - A Câmara Municipal de vila Nova de gaia 
comunica anualmente à Autoridade Tributária 
(AT), até 31 de dezembro, nos termos do artigo 
16.º, n.º 10 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
os benefícios fiscais reconhecidos ao abrigo do 
presente regulamento.

Secção II
Apoio à Economia Local e à Criação de Em-

prego

Artigo 25.º
Isenção e Taxa reduzida de Derrama

1 - Ficam isentas de derrama, durante 1 ano, 
independentemente do respetivo volume de 
negócios, as empresas de qualquer setor de 
atividade que se tenham fixado no concelho e 
tenham criado e mantido, durante esse período, 
cinco ou mais postos de trabalho.
2 - As empresas de qualquer setor de ativida-
de com um volume de negócios até 150.000 €, 
no período anterior, beneficiam de uma redu-
ção de 25 pontos percentuais em relação à taxa 
normal de derrama aplicável.

Secção III
Apoio ao Investimento
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Artigo 26.º
âmbito de Aplicação

1 - o disposto nesta secção é aplicável aos pro-
motores que efetuem investimentos relevantes 
no Município de vila Nova de gaia, nos termos 
e condições previstos no presente regulamento 
e nos artigos 22.º e seguintes do Código Fiscal 
do Investimento (CFI), aprovado pelo anexo ao 
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31.10, na redação 
atual. 
2 - São elegíveis para efeitos de reconhecimen-
to e atribuição de benefícios os projetos de in-
vestimento de valor igual ou superior a 5 mi-
lhões de euros e que criem 10 ou mais postos 
de trabalho desde que cumpram, pelo menos, 
um dos seguintes critérios:
a) possuam atividade de Investigação e Desen-
volvimento, ou colaborem com entidades do 
sistema científico e tecnológico;
b) possuam forte componente de inovação 
aplicada, traduzida numa parte significativa da 
sua atividade baseada em patente desenvolvi-
da pela empresa;
c) revelem manifesto interesse ambiental, e se-
jam suscetíveis de adequada sustentabilidade 
ambiental e territorial, ou constituam impacto 
positivo no domínio da eficiência energética ou 
favorecimento de fontes de energia renováveis;
d) possuam forte vocação exportadora ou 
produção relevante de bens e serviços transa-
cionáveis que permitam a substituição de im-
portações, contribuindo para a melhoria do ba-
lanço económico externo, nomeadamente no 
aumento das exportações ou diminuição das 
importações;
e) Nos casos de projetos turísticos, devem pos-
suir uma classificação mínima de 5 estrelas para 
estabelecimento hoteleiro, ou, no caso de con-
juntos turísticos, integrar, pelo menos, um es-
tabelecimento hoteleiro de 5 estrelas, não po-
dendo os restantes empreendimentos possuir 
classificação inferior a 4 estrelas.
4 - Só podem ser aceites os projetos de inves-
timento cuja realização não se tenha iniciado 
à data de apresentação do requerimento para 
reconhecimento dos benefícios.
5 - para avaliação do cumprimento dos requi-
sitos estabelecidos nos números anteriores os 
elementos instrutórios que permitam a verifica-
ção dos mesmos devem ser apresentados no 

momento da candidatura.

Artigo 27.º
Benefícios e Apoios ao Investimento

1 - os benefícios fiscais ao investimento consis-
tem na isenção ou redução do imposto munici-
pal sobre imóveis (IMI) ou do imposto munici-
pal sobre as transmissões onerosas de imóveis 
(IMT), provenientes dos imóveis a ele exclusiva-
mente afetos a realizar na área do município, e 
de Derrama, neste caso, desde que verificados 
os pressupostos do n.º 1 do artigo 25.º.
2 - os benefícios em taxas consistem na redu-
ção ou isenção do valor das taxas e outras re-
ceitas municipais, nomeadamente, as devidas 
pela emissão de título urbanístico relacionado 
com a aprovação das operações urbanísticas 
de urbanização e edificação e respetiva utili-
zação, nos termos do regulamento de Taxas e 
outras receitas do Município.
3 - os apoios procedimentais consistem no 
acompanhamento personalizado dos proce-
dimentos administrativos internos, bem como 
dos procedimentos de controlo prévio de ope-
rações urbanísticas, com vista à celeridade da 
respetiva tramitação.

Artigo 28.º
requisitos do reconhecimento de Benefícios

1 - os benefícios e apoios são concedidos, a pe-
dido dos interessados, nos termos gerais, me-
diante reconhecimento da Câmara Municipal, 
com indicação de isenção e, ou, percentagem 
de redução de impostos e taxas em função da 
classificação do projeto de investimento obtida 
mediante a aplicação dos critérios previstos no 
artigo seguinte, ficando a sua eficácia depen-
dente de contratualização nos termos gerais. 
2 - Não são consideradas as despesas efetuadas 
com o projeto de investimento em data anterior 
à da apresentação da respetiva candidatura.

Artigo 29.º
Critérios de Atribuição de Benefícios

1 - os benefícios a conceder aos projetos de in-
vestimento são atribuídos de acordo com a fór-
mula prevista no n.º 2 e segundo os seguintes 
critérios:
a) volume do investimento a realizar — vI (40 
%);
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i. Igual ou superior a € 10.000.000 — 100 %
ii. Inferior a € 10.000.000,00 e igual ou superior 
a 7.500.000,00 — 75 %
iii. Inferior a € 7.500.000,00 e igual ou superior 
a 5.000.000,00 — 50 %
b) Número de postos de trabalho diretos a criar 
— pT (40 %):
i. Mais de 50 postos de trabalho — 100 %
ii. De 26 a 50 postos de trabalho — 75 %
iii. De 10 a 25 postos de trabalho — 50 %
c) Tempo de concretização do investimento — 
TC (20 %):
i. Até 1 ano (inclusive) — 100 %
ii. Mais de 1 ano e até 2 anos (inclusive) — 75 %
iii. Mais de 2 ano e até 3 anos (inclusive) — 50 %
iv. Mais de 3 anos e até 5 anos (inclusive) — 25 
%
2 — o apoio, salvo no que respeita à isenção de 
derrama, será concedido atendendo à classifi-
cação obtida pela aplicação dos critérios pre-
vistos no número anterior, pelas seguintes fór-
mulas de cálculo:
Cp = vI*0,40 + pT*0,40 + TC*0,20 
vr = (Cp*IMI)+ (Cp*IMT)+ (Cp*Taxas)
sendo:
Cp — Classificação final do projeto (%)
vI — volume do investimento a realizar
pT — Número de postos de trabalho diretos a 
criar
TC — Tempo de concretização do investimento
IMI — isenção total ou parcial de IMI em imóveis 
afetos ao investimento e nos termos legais
IMT — isenção total ou parcial de IMT nos ter-
mos legais relativo a imóveis afetos ao investi-
mento
Taxas — valor bruto de taxas e/ou outras recei-
tas municipais devidas pela emissão do título 
urbanístico relacionado com a aprovação das 
operações urbanísticas de edificação e respe-
tiva utilização.
Cp — Classificação final do projeto (%)
vr — valor total de redução/benefícios (€) a 
aplicar aos tributos nos termos e limites da lei 
aplicável.

Artigo 30.º
Concessão de Benefícios Fiscais

1 - Aos projetos de investimento podem ser 
concedidos, nos termos e limites que a lei im-
puser, cumulativamente, os seguintes incenti-

vos fiscais:
a) Isenção ou redução de IMT, relativamente 
aos imóveis adquiridos pelo requerente, desti-
nados ao exercício da atividade desenvolvida 
no projeto de investimento;
b) Isenção ou redução de IMI, relativamente aos 
imóveis utilizados pela entidade beneficiária na 
atividade desenvolvida no projeto de investi-
mento, sem prejuízo do dever de audição pre-
visto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 73/2013, 
na sua redação atual;
c) Isenção de Derrama, verificados os pressu-
postos do artigo 25.º, n.º 1, pelo período corres-
pondente à isenção de IMI.
2 - os benefícios fiscais referidos no número 
anterior poderão ser concedidos às entidades 
beneficiárias, pelos seguintes períodos de vi-
gência:
a) uma vez, no caso do benefício fiscal referido 
na alínea a) do n.º anterior;
b) Até cinco anos, sendo possível a sua renova-
ção por uma vez com igual limite temporal, no 
caso dos benefícios fiscais referidos nas alíneas 
b) e c) do n.º anterior, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013.
3 - os benefícios fiscais concedidos às entida-
des beneficiárias deverão obedecer à seguinte 
calendarização, a saber:
a) Isenção ou redução de IMT: o requerimento 
deve ser apresentado antes da celebração do 
contrato de aquisição do direito de proprieda-
de, o qual será objeto de decisão comunicada 
aos serviços da administração fiscal, nos ter-
mos legais;
b) Isenção ou redução de IMI: o requerimen-
to deve ser apresentado após a celebração do 
contrato de aquisição do direito de proprieda-
de, o qual será objeto de decisão, comunicada 
aos serviços de administração fiscal, nos ter-
mos do disposto no n.º 10 do artigo 16.º da Lei 
n.º 73/2013.
4 - A isenção ou redução dos benefícios con-
cedidos será ponderada de acordo com a clas-
sificação obtida pela aplicação do disposto no 
artigo anterior.
5 - A isenção/redução de IMT será atribuída de 
acordo com os seguintes parâmetros:
i. Classificação final do projeto igual ou superior 
a 80 % — totalidade do IMT a liquidar
ii. Classificação final do projeto igual ou supe-
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rior a 50 % e inferior a 80 % — 75 % do IMT a 
liquidar
iii. Classificação final do projeto igual ou supe-
rior a 10 % e inferior a 50 % — 50 % do IMT a 
liquidar
6 - A isenção/redução de IMI e isenção de Der-
rama será atribuída de acordo com os seguin-
tes parâmetros:
i. Classificação final do projeto igual ou superior 
a 70 % — 5 anos
ii. Classificação final do projeto igual ou supe-
rior a 35 % e inferior a 70 % — 3 anos
iii. Classificação final do projeto igual ou supe-
rior a 10 % e inferior a 35 % — 1 ano

Artigo 31.º
Concessão de Benefícios em Taxas

As candidaturas aprovadas podem beneficiar 
de isenção ou redução de taxas, ponderada de 
acordo com a classificação obtida pela aplica-
ção do disposto no artigo 29.º, com fundamen-
to no relevante interesse municipal do investi-
mento, nos termos do regulamento de Taxas 
e outras receitas do Município, nomeadamen-
te as que sejam devidas pela emissão do título 
urbanístico relacionado com a aprovação das 
operações urbanísticas de edificação e respe-
tiva utilização.

TÍTuLo III
Apoios Não Financeiros

Artigo 32.º
requisitos da Atribuição

1 - As entidades e organismos que pretendam 
beneficiar exclusivamente de apoios não finan-
ceiros, designadamente da cedência de equipa-
mentos, espaços físicos e outros meios técni-
cos, materiais e logísticos ou de divulgação, por 
parte do Município, para a realização de even-
tos ou o desenvolvimento de projetos ou ati-
vidades de interesse municipal, ficam sujeitos, 
com as devidas adaptações, ao cumprimento 
do disposto nos artigos 7.º a 18.º do presente 
regulamento, sem prejuízo do disposto no arti-
go seguinte.
2 - As normas regulamentares aplicáveis à ma-
nutenção, conservação e gestão do bem cedido 
pelo Município devem constar do instrumental 
contratual a que se refere o artigo 7.º.

3 - Não pode ser atribuído um apoio não finan-
ceiro sempre que para a sua efetivação seja 
necessário a aquisição ou locação de bens ou 
serviços para aquele efeito específico entre o 
Município e terceiros.

Artigo 33.º
Exceções

os apoios não financeiros, cujos encargos esti-
mados sejam inferiores a cinco mil euros e não 
se destinem à área do desporto, ficam dispen-
sados do cumprimento do artigo 7.º e 13.º.

Artigo 34.º
Estimativa de Encargos

1 - o cálculo dos encargos estimados dos 
apoios não financeiros é efetuado pelo pelouro 
proponente com base nos custos de referência 
associados, entre outros, a mão-de-obra, equi-
pamentos, espaços físicos, meios técnico-logís-
ticos e de divulgação.
2 - o cálculo efetuado deve contabilizar, para 
efeitos do disposto no artigo anterior, eventuais 
isenções de taxas e outras receitas concedidas 
pelo Município no âmbito do apoio solicitado.

Artigo 35.º
Alienação, oneração ou Cedência de Bens 

Imóveis
1 - A alienação, oneração ou cedência da uti-
lização de bens imóveis do Município são, em 
regra, onerosas devendo realizar-se sempre 
mediante instrumento contratual adequado de 
acordo com a ponderação dos custos e benefí-
cios e no quadro da legislação e regulamenta-
ção aplicáveis.
2 - Em casos excecionais devidamente funda-
mentados pode a utilização e cedência de bens 
imóveis do Município ser gratuita, ficando a car-
go do beneficiário, salvo no caso de cedência 
para eventos pontuais, a responsabilidade pelo 
pagamento das despesas e encargos daí resul-
tantes.
3 - A cedência de utilização de bens imóveis 
é feita por um período de tempo determinado, 
a definir caso a caso e de forma fundamenta-
da, mediante o pagamento do valor correspon-
dente ou contrapartidas de interesse público 
equivalentes, a que acrescem os encargos de-
correntes da normal fruição do bem, designa-
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damente, o consumo de eletricidade, água, gás, 
telecomunicações e condomínio.
4 - São ainda da responsabilidade do cessioná-
rio, salvo no caso de cedência para eventos pon-
tuais, os encargos com a realização de obras de 
adaptação, manutenção e conservação do imó-
vel cedido que se revelem necessárias.
5 - os contratos de alienação ou protocolos de 
cedência de imóveis do Município devem ficar 
sujeitos a ónus de inalienabilidade, sendo caso 
disso e prever uma cláusula de reversão obriga-
tória e imediata dos mesmos para a proprieda-
de ou posse do Município no caso de utilização 
indevida, impossibilidade de prossecução pela 
entidade beneficiária, ou com grave desvio, dos 
fins de interesse público para os quais os mes-
mos foram alienados ou cedidos.
6 - As entidades beneficiárias do gozo ou frui-
ção dos bens referidos no presente artigo são 
civil ou criminalmente responsáveis por todos 
os danos causados a terceiros decorrentes da-
quela utilização ou cedência.

Artigo 36.º
Alienação ou Cedência de Bens Móveis

1 - A cedência de bens móveis é, em regra, one-
rosa devendo realizar-se sempre de acordo com 
a ponderação dos custos e benefícios e no qua-
dro da legislação e regulamentação aplicáveis.
2 - Em casos excecionais devidamente funda-
mentados pode a utilização e cedência de bens 
móveis do Município ser gratuita, ficando a car-
go do beneficiário a responsabilidade pelo pa-
gamento das despesas e encargos daí resultan-
tes.
3 - A cedência de bens móveis, designadamen-
te infraestruturas, viaturas, máquinas, equipa-
mentos ou similares é temporária, preferen-
cialmente por períodos não superiores a sete 
dias, passíveis de renovação, implicando o pa-
gamento de uma verba, ou contrapartida de in-
teresse público equivalente, cujo valor é fixado 
ou estimado, caso a caso, nos termos legais e 
regulamentares aplicáveis, consoante o bem a 
utilizar, o número de dias de utilização e o seu 
desgaste.
4 - por iniciativa municipal, podem ser cedidos, 
a título definitivo e gratuito para os fins previs-
tos no presente regulamento, bens móveis que 
não sejam essenciais para a prossecução das 

atribuições municipais, mediante anúncio a pu-
blicitar em edital e no sítio institucional do Mu-
nicípio na internet.
5 - Do anúncio a que se refere o número ante-
rior devem constar, designadamente:
a) o prazo para apresentação das candidaturas 
dos interessados;
b) o valor atribuído ao bem a ceder;
c) os critérios gerais e, ou, especiais de atribui-
ção do bem; e
d) As sanções pelo incumprimento da afetação 
dada ao bem.
6 - Das candidaturas a apresentar nos termos 
do número anterior constam, designadamente:
a) A afetação de interesse municipal a dar ao 
bem;
b) o número de beneficiários que utilizarão o 
bem; 
c) A fundamentação da necessidade do bem.
7 - os encargos ou despesas com a utilização 
dos bens cedidos, tais como transporte, com-
bustível, seguros e licenças, são da responsa-
bilidade da entidade beneficiária, a qual fica 
responsável pelas multas, coimas ou contraor-
denações que eventualmente ocorram durante 
a cedência.
8 - As entidades beneficiárias dos bens móveis 
são civil ou criminalmente responsáveis por to-
dos os danos causados a terceiros decorrentes 
daquela utilização.

TÍTuLo Iv
Controlo, revisão, Incumprimento e Sanções

Artigo 37.º
Controlo e Fiscalização da Aplicação dos 

Apoios
1 - A atribuição dos apoios previstos no presen-
te regulamento obriga à aceitação pelas entida-
des beneficiárias do exercício dos poderes de 
fiscalização por parte do Município, nos termos 
previstos no respetivo instrumento contratual, 
nomeadamente a realização de vistorias ao lo-
cal e a análise de relatórios de execução, desti-
nados a controlar a correta aplicação daqueles 
benefícios.
2 - para efeitos do disposto no número anterior, 
as entidades apoiadas apresentam no final da 
realização do projeto ou atividade, um relató-
rio de execução física e financeira, com expli-



125

 nº 101 | março 2019 | Boletim municipal

regulamentos

citação dos resultados alcançados, de modelo 
aprovado pela Câmara Municipal a disponibili-
zar pelos serviços de atendimento e na Inter-
net, no sítio institucional do Município.
3 - o relatório referido no número anterior é 
previamente analisado no âmbito do pelouro 
respetivo da Câmara Municipal que, por sua 
vez, o remete à unidade orgânica competente, 
para registo, verificação do cumprimento dos 
requisitos previstos no presente regulamento e 
na Lei e ulteriores efeitos.
4 - Sem prejuízo da obrigatoriedade da entrega 
dos relatórios de execução física e financeira, 
o Município de vila Nova de gaia reserva-se o 
direito de, a todo o tempo, solicitar a apresen-
tação de justificações adicionais da aplicação 
dos apoios concedidos para aferir da sua cor-
reta aplicação e realizar auditorias aos projetos 
ou atividades apoiados no âmbito do presente 
regulamento, devendo as entidades beneficiá-
rias cooperar e disponibilizar toda a documen-
tação adequada para o efeito.

Artigo 38.º
revisão dos Instrumentos Contratuais

os instrumentos contratuais celebrados podem 
ser objeto de revisão, por acordo das partes, ou 
unilateralmente, pelo Município, mediante pré-
via deliberação da Câmara Municipal, quando 
tal se mostre estritamente necessário, por im-
posição legal ou razões de ponderoso interesse 
público, nos termos legais.

Artigo 39.º
Incumprimento e Sanções

1 - A grave violação ou incumprimento pelo be-
neficiário das obrigações contratualmente es-
tabelecidas, nomeadamente, dos projetos ou 
atividades, das contrapartidas ou das condi-
ções por ele assumidas, constitui motivo para a 
resolução imediata do instrumento contratual, 
em causa, por parte do Município, implicando 
a devolução, pelo beneficiário, dos montantes 
dos benefícios auferidos e, ou, a reversão ime-
diata dos bens cedidos, sem prejuízo do apu-
ramento da responsabilidade civil, criminal ou 
outra aplicável, que ao caso couber, e do justo 
ressarcimento do Município, nos termos da lei, 
por danos eventualmente sofridos.
2 - o grave incumprimento de normas legais ou 

regulamentares diretamente relacionadas com 
o objeto do instrumento contratual celebrado 
ou com outros projetos ou atividades apoiados 
no âmbito do presente regulamento constitui 
igualmente motivo para rescisão imediata do 
mesmo por parte do Município com as conse-
quências previstas no número anterior.
3 - o incumprimento referido no presente arti-
go impede, ainda, a atribuição de novos apoios 
ao beneficiário num período a estabelecer pela 
Câmara Municipal e a registar no rBAM.
4 - A prestação de falsas declarações por parte 
do beneficiário tem as consequências previstas 
nos números anteriores, sem prejuízo de even-
tual responsabilidade criminal.

TÍTuLo v
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 40.º
regime Transitório

1 - os instrumentos contratuais destinados à 
concessão de benefícios vigentes à data da en-
trada em vigor do presente regulamento man-
têm-se válidos até ao seu termo sem prejuízo 
do disposto no número seguinte.
2 - os instrumentos contratuais renováveis fi-
cam sujeitos, em caso de renovação, às normas 
previstas no presente regulamento.

Artigo 41.º
Interpretação, Integração e Direito Subsidiário
os casos não previstos neste regulamento são 
resolvidos de harmonia com a lei geral apli-
cável, designadamente, o Código do procedi-
mento Administrativo, o Título I da parte III do 
Código dos Contratos públicos, e, em especial, 
no domínio dos apoios ao desporto, com o dis-
posto na Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro) e o 
regime Jurídico dos Contratos-programa de 
Desenvolvimento Desportivo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Artigo 42.º
Norma revogatória

1 - Com a entrada em vigor do presente re-
gulamento são revogados o regulamento n.º 
48/2018, de 19 de janeiro, e os regulamentos 
Municipais de Atribuição de Benefícios públicos 
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e de Apoio ao Desporto em vigor salvaguarda-
do o disposto no n.º 1 do artigo 40.º.
2 - As remissões feitas para os regulamentos 
revogados ou alterados pelo presente regula-
mento, consideram-se automaticamente feitas 
para este novo diploma regulamentar.

Artigo 43.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no 1.º 
dia do 3.º mês imediato ao da sua publicação 
nos termos legais.

E.2.2. rEGULaMENTo DE TaXaS E oUTraS 
rECEITaS Do MUNICÍPIo DE VILa NoVa DE 
GaIa 

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: rEguLAMENTo DE TAXAS E 
ouTrAS rECEITAS Do MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA
Lei habilitante: o regulamento de Taxas e ou-
tras receitas do Município de vila Nova de gaia 
é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 
112.º, n.º 7, 238.º, n.º 4 e 241.º da Constituição da 
república portuguesa, do regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermu-
nicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro, que estabelece o regime geral das 
Taxas das Autarquias Locais, da Lei geral Tribu-
tária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 
17 de dezembro, do Código de procedimento e 
de processo Tributário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e das alíneas 
b), c) e g) do n.º 1 do artigo 25.º e das alíneas 
e) e k) do n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais (rJAL) aprovado pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação.
Síntese do conteúdo: o presente projeto de 
regulamento estabelece as taxas municipais a 
aplicar no Município de vila Nova de gaia, fi-
xando a sua incidência, liquidação, valor ou fór-
mula de cálculo, fundamentação económico-fi-
nanceira, isenções e respetiva fundamentação, 
modo de cobrança e pagamento, bem como 
outras formas de extinção da prestação tributá-
ria admitidas, sem prejuízo de outras previstas 
em lei ou regulamentos específicos. Estabelece 
igualmente o regime de fixação de preços e ou-

tras receitas do Município de vila Nova de gaia.
Trata-se do projeto de um novo regulamento 
de Taxas e outras receitas do Município de vila 
Nova de gaia que se destina a codificar, adap-
tar, atualizar e modernizar o regime de taxas 
em vigor constante do regulamento de Taxas 
e outras receitas do Município de vila Nova de 
gaia e do regulamento Municipal de urbaniza-
ção e Edificação.
Motivação do projeto: A generalidade das ta-
xas criadas pelo Município de vila Nova de gaia 
consta atualmente de dois instrumentos nor-
mativos, a saber:
- Do regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, aprovado, 
em dezembro de 2009, pela Assembleia Muni-
cipal e alterado, nomeadamente, pelo regula-
mento publicado no Dr, 2.ª série, n.º 8, de 11 de 
janeiro de 2017, no tocante às taxas de estacio-
namento e pelo regulamento n.º 306/2017, de 
7 de junho, publicado no Dr, 2.ª série, n.º 110 de 
7 de junho, no que concerne à possibilidade de 
redução em 50% do valor das taxas municipais 
a pagar por comerciantes;  
e
- Do regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação, publicado no Diário da república, 
2.ª série, N.º 249, de 22 de dezembro de 2015. 
A dispersão de tais normas regulamentares re-
vela-se contudo inconveniente porquanto, para 
além da duplicação desnecessária de normas, 
por vezes, não totalmente coerentes ao nível 
dos princípios e das regras gerais a observar 
em procedimentos similares, a mesma é tam-
bém suscetível de dificultar uma perceção e 
interpretação clara por parte dos interessados. 
Daí a necessidade de integrar, através do pre-
sente projeto, os dois regimes, num só e novo 
regulamento de Taxas e outras receitas do 
Município de vila Nova de gaia, sem prejuízo 
da necessária salvaguarda das especificidades 
inerentes às taxas devidas pelas operações ur-
banísticas.
Acresce que no decurso da vigência do atual 
regulamento de Taxas e outras receitas do 
Município, que conta já mais de oito anos, e 
pese embora a sua adaptação intercalar ao re-
gime do “Licenciamento Zero”, se verificaram, 
entretanto, outras importantes alterações no 
ordenamento jurídico que rege as autarquias 
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locais, com incidência, direta ou indireta, no 
respetivo regime. 
Importa, por isso, refletir num novo regulamen-
to de Taxas e outras receitas do Município, 
considerando quer as mudanças decorrentes 
do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
aprovou o novo Código do procedimento Admi-
nistrativo e que impõe, nomeadamente, a obri-
gatoriedade de publicação em Diário da repú-
blica da nova regulamentação municipal, quer 
as alterações decorrentes da Lei n.º 73/2013 e 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que es-
tabelecem o regime Financeiro das Autarquias 
Locais e das Entidades Intermunicipais e o seu 
regime jurídico, bem como, entre outras, do De-
creto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, que intro-
duziu importantes alterações ao Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril, no contexto da moder-
nização administrativa, e da Lei n.º 26/2016, de 
22 de agosto, que aprova o regime de acesso 
à informação administrativa e ambiental e de 
reutilização dos documentos administrativos, 
estabelecendo, neste caso, novos princípios e 
regras aplicáveis às taxas devidas por reprodu-
ções e certidões de documentos administrati-
vos, bem como à informação sobre as isenções, 
reduções ou dispensas de pagamento aplicá-
veis.
Tais alterações ditam, por exemplo, a necessi-
dade de adaptar o regime de taxas em vigor 
no que concerne à nova realidade decorrente 
da administração eletrónica e da desmateriali-
zação de procedimentos, por forma a promo-
ver maior eficiência administrativa, bem como 
maior proximidade com os interessados, cida-
dãos e empresas, no desempenho da ativida-
de municipal, tendo em conta os princípios da 
qualidade, da proteção da confiança, da comu-
nicação eficaz e transparente, da simplicidade, 
da responsabilidade e da gestão participativa.
publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do procedimento 
Administrativo (CpA) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do pro-
cedimento do regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia foi 
aprovado pela Câmara Municipal, na reunião 
pública de 19 de março de 2018, tendo o mes-
mo sido publicitado na Internet, no sítio ins-

titucional do Município de vila Nova de gaia, 
no período que decorreu entre os dias 4 e 18 
de abril de 2018, sem que se tenha verificado a 
constituição de interessados ou a apresentação 
de quaisquer contributos.
o projeto de regulamento, uma vez elaborado, 
deverá ser submetido, pela Câmara Municipal, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA.
ponderação de Custos e Benefícios – As me-
didas projetadas neste regulamento com o be-
nefício para o interesse público constante da 
respetiva motivação, não acarretam qualquer 
acréscimo de custos para o Município. 
paços do Município de vila Nova de gaia, 22 de 
março de 2019

rEguLAMENTo DE TAXAS E ouTrAS rECEI-
TAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA

(projeto)

prEâMBuLo
1. Nos termos do regime geral das Taxas das 
Autarquias Locais (rgTAL), aprovado pela 
Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na sua 
atual redação, e de acordo com os princípios 
da equivalência jurídica, da justa repartição dos 
encargos públicos e da publicidade, os muni-
cípios podem proceder à criação de taxas que 
incidam sobre utilidades prestadas aos particu-
lares, geradas pela respetiva atividade ou resul-
tantes de investimentos municipais, constituin-
do receita municipal o produto da cobrança de 
taxas e preços, decorrentes da concessão de 
licenças e da prestação de serviços (cfr. artigos 
14.º, al. e) e 20.º e 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua atual redação, que estabelece 
o regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais). 
2. Em conformidade com o artigo 8.º do rg-
TAL, as taxas municipais são criadas por regula-
mento aprovado pela assembleia municipal que 
contém obrigatoriamente, sob pena de nulida-
de:
a) A indicação da base de incidência objetiva e 
subjetiva;
b) o valor ou a fórmula de cálculo do valor das 
taxas a cobrar;
c) A fundamentação económico-financeira re-
lativa ao valor das taxas, designadamente os 
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custos diretos e indiretos, os encargos financei-
ros, amortizações e futuros investimentos reali-
zados ou a realizar pela autarquia local;
d) As isenções e sua fundamentação;
e) o modo de pagamento e outras formas de 
extinção da prestação tributária admitidas;
f) A admissibilidade do pagamento em presta-
ções.
3. A generalidade das taxas criadas pelo Muni-
cípio de vila Nova de gaia consta atualmente 
de dois instrumentos normativos, a saber:
- Do regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, aprovado, 
em dezembro de 2009, pela Assembleia Muni-
cipal e alterado, nomeadamente, pelo regula-
mento publicado no Dr, 2.ª série, n.º 8, de 11 de 
janeiro de 2017, no tocante às taxas de estacio-
namento e pelo regulamento n.º 306/2017, de 
7 de junho, publicado no Dr, 2.ª série, n.º 110 de 
7 de junho, no que concerne à possibilidade de 
redução em 50% do valor das taxas municipais 
a pagar por comerciantes;  
- Do regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação, publicado no Diário da república, 
2.ª série, N.º 249, de 22 de dezembro de 2015. 
4. A dispersão de tais normas regulamentares 
revela-se contudo inconveniente porquanto, 
para além de duplicação desnecessária de nor-
mas, por vezes, não totalmente coerentes ao ní-
vel dos princípios e das regras gerais a observar 
em procedimentos similares, a mesma é tam-
bém suscetível de dificultar uma perceção e 
interpretação clara por parte dos interessados. 
Daí a necessidade de integrar os dois regimes, 
num novo regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia, sem 
prejuízo da necessária salvaguarda das especi-
ficidades inerentes às taxas devidas pelas ope-
rações urbanísticas.
5. Acresce que no decurso da vigência do 
atual regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município, que conta já mais de oito anos, 
e pese embora a sua adaptação intercalar ao 
regime do “Licenciamento Zero”, se verifica-
ram, entretanto, outras importantes alterações 
no ordenamento jurídico que rege as autar-
quias locais, com incidência, direta ou indireta, 
no respetivo regime. Importa, por isso, refletir 
num novo regulamento Municipal de Taxas e 
outras receitas do Município, quer as mudan-

ças decorrentes do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, que aprovou o novo Código do 
procedimento Administrativo e que impõe, no-
meadamente, a obrigatoriedade de publicação 
em Diário da república da nova regulamenta-
ção municipal, quer as alterações decorrentes 
da Lei n.º 73/2013 e da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, que estabelecem, o regime Fi-
nanceiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais e o seu regime jurídico, bem 
como, entre outras, do Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio, que introduziu importantes alte-
rações ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, 
no contexto da modernização administrativa, e 
da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova 
o regime de acesso à informação administrativa 
e ambiental e de reutilização dos documentos 
administrativos, estabelecendo, neste caso, no-
vos princípios e regras aplicáveis às taxas devi-
das por reproduções e certidões de documen-
tos administrativos, bem como à informação 
sobre as isenções, reduções ou dispensas de 
pagamento aplicáveis.
6. Tais alterações ditam, por exemplo, a neces-
sidade de adaptar o regime de taxas em vigor 
no que concerne à nova realidade decorrente 
da administração eletrónica e da desmateriali-
zação de procedimentos, por forma a promo-
ver maior eficiência administrativa, bem como 
maior proximidade com os interessados, cida-
dãos e empresas, no desempenho da ativida-
de municipal, tendo em conta os princípios da 
qualidade, da proteção da confiança, da comu-
nicação eficaz e transparente, da simplicidade, 
da responsabilidade e da gestão participativa.
7. o novo regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia, ora 
elaborado, para além da consolidação de re-
gimes já referida e da sua conformação e ar-
ticulação com a legislação e regulamentação 
municipal presentemente em vigor, mantendo, 
no geral, os valores das taxas, apresenta como 
principais inovações:
7.1. A consagração de um novo regime de isen-
ções e reduções de taxas, distinguindo:
7.1.1 um vasto conjunto de situações, de isenção 
ou redução, taxativamente enumeradas cujo 
processo de reconhecimento passará agora a 
ser automático, oficioso ou mais desburocrati-
zado, sem necessidade de deliberação da Câ-
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mara Municipal (artigo 16.º);
7.1.2. As situações de isenção ou redução por 
razões de interesse público municipal, a ponde-
rar, fundamentar e valorar, caso a caso, pela Câ-
mara Municipal no quadro das suas competên-
cias legais e regulamentares de atribuição de 
benefícios públicos quando os potenciais bene-
ficiários sejam entidades privadas (artigo 17.º);
7.1.3. As isenções ou reduções especificamente 
previstas para operações urbanísticas cujo regi-
me se mantém inalterado (artigo 18.º).
7.2. A previsão de novos serviços, como o ser-
viço digital, com o objetivo de permitir o aces-
so a documentação eletrónica e em suportes 
digitais ou o atendimento assistido, bem como 
de valores de taxas destinados a permitir uma 
solução mais fácil na construção do simulador 
de taxas, tendo em vista o atendimento online.
7.3. A uniformização das taxas a cobrar pelas 
cedências dos auditórios, quer da Assembleia 
Municipal, quer de equipamentos similares 
como o do Arquivo Sophia de Mello Breyner 
(artigo 32.º da Tabela de Taxas anexa).
7.4. A previsão da possibilidade de atualização 
anual das taxas a partir de 1 de abril, de acordo 
com a taxa de inflação, que passam igualmente 
a ser expressas obrigatoriamente em múltiplos 
de cinco cêntimos evitando-se constrangimen-
tos, nomeadamente, no pagamento da taxa de 
estacionamento em parquímetros.
7.5. A previsão de uma regra geral relativa à fixa-
ção, pela Câmara Municipal, nos termos legais, 
de preços e outras receitas relativos aos servi-
ços prestados e aos bens fornecidos por uni-
dades orgânicas municipais e por empresas lo-
cais, podendo haver preços diferenciados com 
fundamento na promoção das correspondentes 
atividades, nomeadamente, por razões sociais, 
culturais, educativas ou de apoio ou incentivo à 
prática de atividade física e do desporto, sem 
prejuízo da dispensa total ou parcial do respeti-
vo pagamento, no âmbito da atribuição de be-
nefícios públicos, nos termos das competências 
legais ou regulamentares do executivo munici-
pal.
8. Nos termos das alíneas k) e ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º do rJAL, compete à Câmara Muni-
cipal de gaia elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do Município bem como apre-

sentar propostas, à mesma Assembleia, sobre 
matérias da competência desta.
9. o projeto deste regulamento foi submetido 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do Código do proce-
dimento Administrativo (CpA), através de pu-
blicação no Boletim Municipal e na Internet no 
sítio institucional do Município. 
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
do disposto nas alíneas b), c) e g) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º do regime Jurídico das Autarquias Lo-
cais, aprovado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 
1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, aprova o seguinte regulamento:

TÍTuLo I

pArTE gErAL

CApÍTuLo I
DISpoSIçÕES gErAIS

Artigo 1.º
Lei habilitante

1 - o regulamento Municipal de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia é 
elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 
112.º, n.º 7, 238.º, n.º 4 e 241.º da Constituição da 
república portuguesa, do regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermu-
nicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro, que estabelece o regime geral das 
Taxas das Autarquias Locais, da Lei geral Tribu-
tária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 
17 de dezembro, do Código de procedimento e 
de processo Tributário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e das alíneas 
b), c) e g) do n.º 1 do artigo 25.º e das alíneas 
e) e k) do n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais (rJAL) aprovado pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação.
2 – São, ainda, leis habilitantes deste regula-
mento:
a) o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, na sua atual redação, que estabelece o re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
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(rJuE);
b) o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de no-
vembro, na sua atual redação, que estabelece 
os procedimentos e define as competências 
para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e instalações de postos de abasteci-
mento de combustíveis.

Artigo 2.º
objeto e âmbito

1 - o presente regulamento estabelece as taxas 
municipais, a aplicar no Município de vila Nova 
de gaia, fixando a sua incidência, liquidação, 
valor ou fórmula de cálculo, fundamentação 
económico-financeira, isenções e respetiva fun-
damentação, modo de cobrança e pagamento, 
bem como outras formas de extinção da presta-
ção tributária admitidas, sem prejuízo de outras 
previstas em lei ou regulamentos específicos.
2 - o presente regulamento estabelece igual-
mente o regime de fixação de preços e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia.
3 - De acordo com a natureza das matérias, às 
relações jurídico-tributárias geradoras da obri-
gação de pagamento de taxas ao Município de 
vila Nova de gaia aplicam-se, ainda, subsidiária 
e sucessivamente:
a) o regime geral das Taxas das Autarquias 
Locais;
b) o regime Financeiro das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais;
c) A Lei geral Tributária;
d) o regime Jurídico das Autarquias Locais;
e) o Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais;
f) o Código de procedimento e de processo 
Tributário;
g) o Código de processo nos Tribunais Admi-
nistrativos;
h) o Código do procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Das taxas

1 - As taxas do Município de vila Nova de gaia 
são tributos que assentam na prestação con-
creta de um serviço público, na utilização priva-
da de bens do domínio público e privado da au-
tarquia ou na remoção de um obstáculo jurídico 
ao comportamento dos particulares, no âmbito 

das atribuições do Município.
2 - A concreta previsão das taxas devidas ao 
Município de vila Nova de gaia, com fixação 
dos respetivos quantitativos, consta da Tabela 
de Taxas e outras receitas do Município, que 
é parte integrante, como Anexo II, do presente 
regulamento, respeita o princípio da prossecu-
ção do interesse público local e visa a satisfa-
ção das necessidades financeiras do Município, 
bem como a promoção de finalidades sociais, 
de qualificação urbanística, territorial e ambien-
tal.
3 - As taxas referidas no número anterior abran-
gem ainda, nos termos legais, as destinadas ao 
financiamento de utilidades geradas pela reali-
zação de despesa municipal quando desta re-
sultem utilidades divisíveis que beneficiem um 
grupo certo e determinado de sujeitos, inde-
pendentemente da sua vontade.

Artigo 4.º
Da fixação do valor e fundamentação econó-

mico-financeira das taxas
1 - o valor das taxas constantes da Tabela Ane-
xa ao presente regulamento, atento o princípio 
da proporcionalidade, é fixado segundo os se-
guintes critérios:
a) Custo da atividade pública local;
b) Benefício auferido pelo particular;
c) Desincentivo à prática de certos atos ou ope-
rações.
2 - os proveitos obtidos das taxas constan-
tes na Tabela Anexa ao presente regulamento 
destinam-se a cobrir os custos operacionais da 
atividade pública prestada, designadamente os 
custos diretos e indiretos, bem como futuros in-
vestimentos a realizar pelo Município.
3 - o custo da atividade pública local, previsto 
na alínea a) do n.º 1 do presente artigo, é ob-
tido pela aplicação de fórmulas diversas, com 
fatores de ponderação que englobam, designa-
damente os custos diretos e indiretos, os encar-
gos financeiros e amortizações.
4 - A fundamentação económico-financeira do 
valor das taxas, elaborada de acordo com o dis-
posto no n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro, na sua atual redação, cons-
ta do Anexo I ao presente regulamento, dele 
fazendo parte integrante.
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Artigo 5.º
Incidência objetiva

As taxas municipais incidem sobre utilidades 
prestadas aos particulares ou geradas pela ati-
vidade do Município, designadamente:
a) pela concessão de licenças e autorizações e 
pela comunicação prévia, prática de atos admi-
nistrativos e satisfação administrativa de outras 
pretensões de caráter particular;
b) pela realização, manutenção e reforço de in-
fraestruturas urbanísticas primárias e secundá-
rias;
c) pela utilização e aproveitamento de bens do 
domínio público e privado municipal;
d) pela gestão de tráfego e de áreas de esta-
cionamento;
e) pela gestão de equipamentos públicos de 
utilização coletiva;
f) pela prestação de serviços no domínio da 
prevenção de riscos e da proteção civil;
g) pelas atividades de promoção de finalidades 
sociais e de qualificação urbanística, territorial 
e ambiental;
h) pelas atividades de promoção do desenvol-
vimento e competitividade local e regional;
i) pelas atividades de particulares geradoras de 
impacte ambiental negativo;
j) outras atividades previstas neste regulamen-
to, na lei ou noutros regulamentos municipais.

Artigo 6.º
Incidência subjetiva

1 - o sujeito ativo da relação jurídico-tributária 
geradora da obrigação de pagamento das taxas 
municipais previstas no presente regulamento 
é o Município de vila Nova de gaia titular do di-
reito de exigir o cumprimento daquelas obriga-
ções tributárias, quer diretamente quer através 
de representante.
2 - o sujeito passivo é a pessoa singular ou co-
letiva, o património ou a organização de facto 
ou de direito que, nos termos da lei e dos re-
gulamentos municipais em vigor, está vinculada 
ao cumprimento da prestação tributária.
3 - Estão sujeitos ao pagamento de taxas muni-
cipais o Estado, as regiões Autónomas, as au-
tarquias locais, os fundos e serviços autónomos 
e as entidades que integram o setor empresa-
rial do Estado, das regiões Autónomas e das 
autarquias locais, sem prejuízo do previsto nos 

artigos 16.º a 18.º do presente regulamento.

Artigo 7.º
Atualização das taxas

1 - os valores das taxas previstos na Tabela 
Anexa são atualizáveis, de acordo com a taxa 
de inflação, em sede de orçamento Anual do 
Município, em função da variação, quando esta 
for positiva, do índice médio de preços no con-
sumidor, excluindo habitação, no continente, 
relativo ao ano anterior e publicado pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística, arredondando-se 
os resultados obtidos, por excesso, para a cen-
tésima de euro múltipla de cinco superior.
2 - os serviços municipais da área financeira 
procedem à respetiva atualização, sendo caso 
disso, para vigorar a partir de 1 de abril de cada 
ano, dando conhecimento à Câmara Municipal.
3 - Sempre que a Câmara Municipal considere 
justificável pode propor à Assembleia Municipal 
uma atualização extraordinária das taxas, me-
diante alteração regulamentar acompanhada 
da respetiva fundamentação económico-finan-
ceira subjacente aos novos valores.
4 - As atualizações referidas nos números ante-
riores são publicitadas nos lugares públicos de 
estilo, através de edital, no Boletim Municipal e 
na Internet, no sítio institucional do Município.
5 - Excetuam-se do disposto nos números an-
teriores as taxas municipais previstas na Tabe-
la Anexa que resultem de quantitativos fixados 
por disposição legal.

Artigo 8.º
Fixação de preços e outras receitas

1 – os preços e demais instrumentos de remu-
neração relativos aos serviços prestados e aos 
bens fornecidos pelas unidades orgânicas mu-
nicipais e por empresas locais, são fixados pela 
Câmara Municipal, nos termos legais, e não de-
vem ser inferiores aos custos direta e indireta-
mente suportados, com a prestação desses ser-
viços e com o fornecimento desses bens, sendo 
medidos, tais custos, em situação de eficiência 
produtiva.
2 – os preços e demais instrumentos de remu-
neração a cobrar pelo Município de vila Nova 
de gaia respeitam, designadamente, às ativi-
dades de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais, de gestão de 
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resíduos sólidos, à utilização de instalações 
desportivas, culturais, ou outras de uso público, 
à cedência ou aluguer de espaços e instalações 
do património imobiliário municipal para fins 
particulares.
3 – A Câmara Municipal pode fixar preços dife-
renciados com fundamento na promoção das 
correspondentes atividades por razões sociais, 
culturais, educativas ou de apoio ou incentivo à 
prática de atividade física e do desporto, bem 
como dispensar total ou parcialmente o respe-
tivo pagamento, no âmbito da atribuição de be-
nefícios públicos, nos termos das suas compe-
tências legais ou regulamentares.
4 – As indemnizações por prejuízos sofridos 
pelo Município, nomeadamente por danos no 
património municipal, são calculadas com base 
no custo da sua reposição ou reparação, dado 
pelos custos diretos e indiretos ocorridos, ou 
no valor de normas legais aplicáveis.

CApÍTuLo II
LIQuIDAçÃo DAS TAXAS

Artigo 9.º
Liquidação

1 - A liquidação das taxas municipais consiste 
na determinação do montante a pagar e resul-
ta da aplicação dos indicadores previstos em 
fórmulas definidas no presente regulamento 
ou valores constantes da Tabela Anexa e dos 
elementos fornecidos pelos interessados.
2 – Aos valores das taxas municipais acresce, 
quando devido, o imposto sobre o valor acres-
centado (IvA), à taxa legal.
3 – Não pode ser praticado nenhum ato ou fac-
to material de execução sem prévio pagamento 
das taxas e outras receitas previstas no presen-
te regulamento e respetiva Tabela Anexa, sal-
vo nos casos expressamente nele admitidos ou 
permitidos por lei.

Artigo 10.º
procedimento da liquidação

1 - A liquidação das taxas municipais consta de 
documento próprio, designado por “Nota de 
Liquidação”, que faz parte integrante do res-
petivo processo administrativo ou, não sendo 
precedida de um processo, é feita no respetivo 
documento de cobrança.

2 – Da nota de liquidação ou documento de co-
brança, devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do sujeito ativo;
b) Identificação do sujeito passivo;
c) Discriminação do ato, facto ou contrato su-
jeito a liquidação;
d) Enquadramento no regulamento ou na sua 
Tabela de Taxas Anexa;
e) Cálculo do montante a pagar, em função dos 
elementos indicados nas alíneas c) e d);
f) prazo de pagamento;
g) Eventuais isenções ou reduções de taxas 
aplicáveis.
3 - Com a liquidação das taxas municipais, o 
Município assegura também a liquidação e co-
brança de impostos devidos ao Estado, resul-
tantes de imposição legal.
4- A liquidação das taxas municipais, em regra, 
é efetuada com a proposta de deferimento ou 
de autorização, ou até 30 dias a contar da data 
do registo de entrada do requerimento do inte-
ressado em caso de deferimento tácito. 
5 - A liquidação do valor das taxas devidas no 
âmbito dos regimes previstos no Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua atual redação, é 
efetuada, automaticamente, no “Balcão do Em-
preendedor”.
6 - No caso de indeferimento, não há lugar ao 
reembolso do valor liquidado no ato de submis-
são do pedido.

Artigo 11.º
revisão do ato de liquidação

1 – A revisão do ato de liquidação pelo servi-
ço liquidador pode ser efetuada, nos termos 
da Lei geral Tributária, por iniciativa do sujeito 
passivo, no prazo de reclamação administrativa 
e com fundamento em qualquer ilegalidade ou 
oficiosamente, no prazo de quatro anos após a 
liquidação ou a todo o tempo se a taxa ainda 
não tiver sido paga com o fundamento em erro 
de facto ou de direito por erro imputável aos 
serviços. 
2 verificando-se que no ato de liquidação das 
taxas municipais existem erros de cálculo ou 
omissões imputáveis aos serviços e dos quais 
tenha resultado prejuízo para o Município, pro-
move-se, de imediato, a liquidação adicional. 
3 – Sem prejuízo da responsabilidade contraor-
denacional que daí resulte, quando o erro do 
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ato de liquidação for imputável ao sujeito passi-
vo, designadamente por falta ou inexatidão de 
elementos a que estava obrigado a apresentar, 
nos termos das normas legais e regulamentares 
aplicáveis, será este responsável pelas despe-
sas decorrentes da sua conduta. 
4 - o Município notifica o sujeito passivo dos 
fundamentos da liquidação adicional, bem 
como da diferença, a pagar no prazo de 15 dias, 
sob pena de, não o fazendo, proceder à cobran-
ça coerciva através de processo de execução 
fiscal.
5 – Sempre que o quantitativo resultante da li-
quidação adicional for igual ou inferior a 7,50 
euros não há lugar à respetiva cobrança.
6 – Caso se verifique que o valor liquidado foi 
superior ao devido, e não tenham decorrido 
quatro anos sobre a data do pagamento, de-
vem os serviços promover oficiosamente, a res-
tituição ao sujeito passivo da importância inde-
vidamente paga, no prazo de 60 dias contados 
da data da confirmação do erro.
7 – A anulação de documentos de cobrança ou 
a restituição de importâncias pagas que resul-
tem da revisão do ato de liquidação compete à 
Câmara Municipal mediante proposta prévia e 
devidamente fundamentada dos serviços.

Artigo 12.º
Notificação da liquidação

1 - A notificação da liquidação é feita por carta 
registada com aviso de receção, conjuntamente 
ou não com o ato de deferimento da licença ou 
autorização requerida.
2 - Nos casos em que não é legalmente exigível 
a notificação por carta registada com aviso de 
receção, designadamente no caso da liquida-
ção efetuada no “Balcão do Empreendedor” e, 
ainda, quando se trate da renovação de licen-
ças ou autorizações previstas no presente re-
gulamento, as notificações são efetuadas por 
carta registada simples.
3 - Da notificação da liquidação deve cons-
tar, além do montante a pagar, acrescido dos 
valores das taxas que são devidas, a decisão, 
os seus fundamentos de facto e de direito, os 
meios de defesa contra o ato de liquidação, o 
autor do ato e se o fez no uso de delegação 
ou subdelegação de competências, bem como 
o prazo de pagamento voluntário findo o qual 

começam a vencer-se juros de mora nos termos 
legais.
4 - A notificação considera-se efetuada na data 
assinatura do aviso de receção tendo-se por 
efetuada na própria pessoa do notificado, ainda 
que o aviso de receção tenha sido assinado por 
terceiro no domicílio daquele, presumindo-se 
neste caso que a notificação da liquidação foi, 
oportunamente, entregue ao destinatário.
5 - Caso o aviso de receção seja devolvido pelo 
facto de o notificando se ter recusado a rece-
bê-lo ou não o ter levantado no prazo previsto 
no regulamento dos serviços postais e não se 
comprovar que entretanto o notificando co-
municou a alteração do seu domicílio fiscal, a 
notificação é efetuada nos 15 dias seguintes à 
devolução, por nova carta registada com aviso 
de receção, presumindo-se feita a notificação 
se a carta não tiver sido recebida ou levanta-
da, sem prejuízo de o notificando poder provar 
justo impedimento ou a impossibilidade de co-
municação da mudança de residência no prazo 
legal.
6 – A notificação pode igualmente ser levanta-
da nos serviços competentes, devendo o noti-
ficado ou seu representante assinar um com-
provativo de recebimento, que terá os mesmos 
efeitos do aviso de receção. 
7 - As notificações, por carta registada simples, 
presumem-se efetuadas no 3.º dia posterior 
ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, 
quando esse dia não seja útil.
8 - As notificações referidas no número anterior 
podem ser efetuadas, por telefax ou via Inter-
net, desde que seja possível confirmar, poste-
riormente, o conteúdo da mensagem e o mo-
mento em que foi enviada.
9 - Quando a notificação for efetuada nos ter-
mos do número anterior, presume-se feita na 
data de emissão, servindo de prova, se incluí-
do no processo, a cópia do aviso onde conste 
a menção de que a mensagem foi enviada com 
sucesso, bem como a data, hora e número de 
telefax do recetor ou o extrato da mensagem 
efetuado pelo trabalhador.
10 – No caso de o interessado ter constituído 
mandatário, as notificações serão feitas na pes-
soa e escritório deste, por carta ou aviso regis-
tados.
11 – Nas situações previstas no número anterior, 
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e sempre que a notificação tenha em vista a 
prática pelo interessado de ato pessoal, além 
da notificação ao mandatário, será enviada car-
ta para o domicílio do próprio interessado, in-
dicando a data, o local e o motivo da compa-
rência.
12 - Após a receção da notificação, o notificado 
terá 10 dias para se pronunciar por escrito so-
bre o ato de liquidação, devendo, caso o faça, 
ser emitido novo ato de liquidação até 10 dias 
após o termo daquele prazo.
13 - Findo o prazo previsto no número anterior 
sem que tenha havido pronúncia do notificado, 
considera-se assente a notificação inicialmente 
efetuada.

Artigo 13.º
Autoliquidação

1 - A autoliquidação consiste na determinação 
pelo sujeito passivo do valor da taxa a pagar, 
seja aquele o contribuinte direto, o seu substi-
tuto ou responsável legal. 
2 - Sempre que a lei ou regulamento preveja a 
autoliquidação das taxas e outras receitas, deve 
o requerente promover a mesma e o respetivo 
pagamento.
3 - o requerente, aquando da entrega do seu 
requerimento ou do início da atividade sujeita a 
pagamento da taxa ou outra receita municipal, 
deve remeter ao Município cópia do pagamen-
to efetuado nos termos do número anterior, sob 
pena de se presumir o seu não pagamento.
4 - Caso se verifique que ocorreu deferimen-
to tácito e o Município proceda à liquidação da 
taxa no prazo estipulado no artigo 10.º, n.º 4, 
pode o sujeito passivo depositar ou caucionar 
o respetivo valor, calculado nos termos do pre-
sente regulamento, dando conhecimento des-
se facto ao Município.
5 - Nas situações de comunicação prévia, quan-
do não houver lugar à emissão de alvará úni-
co, a liquidação é feita pelo sujeito passivo, de 
acordo com os critérios previstos no presente 
regulamento.
6 - o sujeito passivo pode, nas situações pre-
vistas no número anterior, solicitar que os servi-
ços competentes prestem informações sobre o 
montante previsível das taxas a suportar.
7 - Nos casos de operações urbanísticas pro-
movidas pela Administração pública, a Câmara 

Municipal deve, no momento em que profira o 
parecer sobre as mesmas, indicar o valor presu-
mível das taxas a suportar.
8 - As entidades a que alude o número anterior 
procederão a autoliquidação com base no valor 
presumível indicado pelo Município.
9 - o pagamento das taxas municipais resul-
tantes da autoliquidação deverá ser realizado 
à ordem da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia para o Número de Identificação Bancária 
003508880000319033289 da Caixa geral de 
Depósitos, S.A., devendo ser indicada a referên-
cia ao procedimento a que respeita e o nome 
ou denominação social do respetivo titular.
10 - A autoliquidação das taxas urbanísticas 
deve ocorrer até um ano após a data da apro-
vação, emissão da licença.
11 - A autoliquidação das taxas relativas a ope-
rações urbanísticas sujeitas a comunicação pré-
via deverá ocorrer no prazo de 60 dias a contar 
da data de comunicação.  
12 - Caso o Município venha a apurar que o 
montante pago pelo requerente na sequência 
da autoliquidação é inferior ou superior ao va-
lor efetivamente devido, o requerente é notifi-
cado do valor correto a pagar, bem como do 
prazo para efetuar o pagamento, ou restituição 
do montante pago em excesso.

CApÍTuLo III
DAS ISENçÕES E rEDuçÕES DE pAgAMEN-

To

SECçÃo I
prINCÍpIoS gErAIS

Artigo 14.º
Fundamentação

As isenções e reduções de pagamento das taxas 
municipais previstas no presente regulamento 
e Tabela Anexa, encontram fundamento, nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea 
d) do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro, na sua atual redação, na 
verificação ou ponderação, isolada ou conjun-
tamente, dos seguintes fatores: 
a) relevante interesse público municipal dos 
fins prosseguidos pelos sujeitos passivos;
b) Estímulo e apoio a atividades das entidades 
da economia social, nomeadamente de Insti-
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tuições particulares de Solidariedade Social 
(IpSS’S) e de outras entidades de reconhecido 
interesse público sem fins lucrativos com vista à 
prossecução de objetivos de solidariedade so-
cial consignados nos artigos 63.º, al. b) do n.º 2 
do artigo 67.º, 69.º, na alínea e) do n.º 1 do artigo 
70.º e nos artigos 71.º e 72.º da Constituição da 
república portuguesa;
c) Apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, com vista à prossecução de finali-
dades de interesse público municipal, designa-
damente, a execução de obras, realização de 
eventos ou o desenvolvimento de atividades, 
de natureza social, humanitária, cultural, edu-
cativa, desportiva, recreativa, económica, de 
proteção civil, cooperação externa, ou qualquer 
outra de interesse e que promova o desenvolvi-
mento do Município, ou a informação e defesa 
dos direitos dos cidadãos, no quadro das res-
petivas atribuições e competências da Câmara 
Municipal, designadamente, das previstas nas 
alíneas o), u), v) ff) do n.º 1 do artigo 33.º do re-
gime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
d) Apoio a pessoas em situação de insuficiência 
económica ou de vulnerabilidade;
e) proteção dos estratos sociais mais desfavo-
recidos.

Artigo 15.º
Competência

Salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário e sem prejuízo de eventual delegação 
no presidente da Câmara, com poderes de sub-
delegação, compete à Câmara Municipal deli-
berar, sobre a atribuição, o reconhecimento ou 
contratualização, caso a caso, das isenções ou 
reduções de taxas previstas no presente regu-
lamento.

Artigo 16.º
Isenções e reduções

1 - Estão isentos do pagamento das taxas mu-
nicipais estabelecidas neste regulamento as 
pessoas singulares, instituições e organismos 
que beneficiem de isenção por preceito legal 
ou regulamentar.
2 – Beneficiam de isenção total de taxas muni-
cipais:
a) As empresas municipais e associações em 

que o Município exerça uma influência domi-
nante, relativamente aos atos e factos decor-
rentes da prossecução dos seus fins constantes 
dos respetivos estatutos, diretamente relacio-
nados com a execução de contratos-programa 
celebrados com o Município e, ou, com os po-
deres que por este lhes tenham sido delegados;
b) As freguesias de vila Nova de gaia no que 
concerne à realização de atividades próprias, 
organizadas em exclusivo pelas respetivas jun-
tas de freguesia e disponibilizadas, de forma 
não onerosa, para os respetivos utilizadores ou 
participantes;
c) As IpSS’ s, as instituições religiosas ou outras 
legalmente equiparadas àquelas, corporações 
e associações de bombeiros e agrupamentos 
de escolas ou escolas não agrupadas do ensino 
público, bem como as entidades de saúde do 
setor público, com sede no Concelho, quanto às 
taxas referidas no n.º 3 do presente artigo; 
d) As pessoas em situação de insuficiência eco-
nómica demonstrada pelo recurso aos critérios 
previstos na lei para o apoio judiciário, median-
te declaração comprovativa da Segurança So-
cial, ou pelos serviços da Autoridade Tributária 
para o efeito, no que concerne à isenção de ta-
xas inerentes ao procedimento administrativo. 
e) os partidos políticos, coligações e associa-
ções sindicais e ainda os movimentos de cida-
dãos, desde que registados de acordo com a 
lei, quanto às taxas relativas à cedência de es-
paços, que sejam geridos ou propriedade do 
Município que se destinem à divulgação das 
atividades próprias;
f) As entidades que beneficiem de atribuição 
de lugares de estacionamento privativo (LEp), 
quanto às respetivas taxas, elencadas no artigo 
10.º do regulamento n.º 99/2017, de 21 de fe-
vereiro (regulamento Municipal de Estaciona-
mento de veículos de vila Nova de gaia).
3 - As pessoas coletivas de utilidade pública, 
as associações empresariais, comerciais, asso-
ciações ou fundações culturais, desportivas ou 
recreativas, académicas, ou outras legalmente 
constituídas, com sede em vila Nova de gaia, 
beneficiam de uma redução de 70% sobre o 
montante que exceda 50€ do valor das taxas 
de ocupação do espaço público, de ocupação 
pontual em mercados e feiras, de ruído, de re-
cintos itinerantes e improvisados, de publicida-
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de exterior ou da cedência de equipamentos e 
materiais logísticos e de divulgação, bem como 
das taxas inerentes aos procedimentos admi-
nistrativos e à prestação de serviços pela polí-
cia municipal, relativamente a atos e factos que 
se destinem à direta e imediata realização dos 
seus fins, desde que comprovada e cumulativa-
mente:
a) A ocupação, cedência, ou atividade seja no 
seu exclusivo interesse ou a publicidade se refi-
ra exclusivamente à sua pessoa;
b) A pessoa coletiva não distribua quaisquer re-
sultados ou por outro meio proporcione vanta-
gens económicas aos associados ou membros 
dos órgãos sociais;
c) o exercício dos cargos sociais não seja re-
munerado.
4 - por deliberação da Câmara Municipal, me-
diante requerimento fundamentado dos inte-
ressados, a efetuar nos termos do artigo 19.º, e 
sob proposta dos serviços de ação social, po-
dem ser isentas, total ou parcialmente, de todas 
as taxas previstas no presente regulamento, as 
pessoas que integrem agregados familiares ou 
pessoas isoladas em risco de exclusão social, 
nomeadamente, pela ocorrência de um facto 
inesperado (incêndio, inundações, tratamentos 
médicos, cirurgias, desemprego, entre outros), 
cujo rendimento per capita seja igual ou inferior 
ao valor da pensão social do respetivo ano.
5 - As isenções referidas no n.º 1 são reconheci-
das pelo serviço competente para a liquidação 
da taxa de forma automática e oficiosa.
6 - As isenções e reduções referidas nos n.ºs 
2 e 3, são reconhecidas mediante despacho 
do presidente da Câmara ou do vereador com 
competência delegada ou subdelegada na área 
dos serviços liquidadores, oficiosamente, sem-
pre que os respetivos pressupostos sejam do 
conhecimento do Município, ou, não sendo tal 
possível, mediante requerimento fundamenta-
do dos interessados, a apresentar nos termos 
do artigo 19.º do presente regulamento.

Artigo 17.º
Isenções ou reduções do valor das taxas por ra-
zões de interesse público municipal
1 - Com vista à prossecução de finalidades de 
interesse público municipal pode a Câmara Mu-
nicipal conceder isenções ou reduções do valor 

das respetivas taxas municipais:
a) Aos organismos do setor público;
b) Às entidades com estatuto de IpSS;
c) Às demais pessoas singulares ou coletivas, 
legalmente constituídas, sobre o valor das taxas 
que exceda o montante de 50€, relativamente 
a atos e factos, devidamente fundamentados, 
que se destinem à prossecução de atividades 
de relevante interesse público municipal, de-
signadamente, eventos, obras ou projetos que 
induzam investimento, a fixação de empresas, 
a criação de emprego qualificado, a inovação 
tecnológica, a coesão social e a proteção do 
ambiente ou que potenciem a divulgação da 
cidade e promovam a dinamização cultural, so-
cial e turística do Concelho, entre outros que 
pelas suas potencialidades sejam suscetíveis de 
contribuir para a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios da população do Concelho 
de vila Nova de gaia.
2 - Sob parecer não vinculativo de Associação 
representativa do Comércio Local, para o efei-
to habilitada pelo Município, pode haver lugar 
à redução em 50 % do valor das taxas a pagar 
por comerciantes do Concelho, sobre o mon-
tante que exceda 50€, relativamente a atos e 
factos, designadamente, de modernização e, 
ou, requalificação de instalações, destinados a 
incentivar a melhoria da prossecução da respe-
tiva atividade de comércio tradicional em vila 
Nova de gaia. 
3 - Cabe à Câmara Municipal, mediante delibe-
ração ou através de celebração de contrato e 
sob proposta devidamente fundamentada nos 
termos do artigo 19.º, n.º 6 do presente regula-
mento e no quadro da legislação e regulamen-
tação aplicável, conceder, caso a caso, as isen-
ções ou reduções previstas neste artigo. 
4 – para efeitos do disposto no n.º anterior, o 
relevante interesse municipal deve ser aferido 
à luz dos critérios e condições de atribuição 
constantes do regulamento Municipal de Atri-
buição de Benefícios públicos.

Artigo 18.º
Isenções ou reduções do valor das taxas devi-
das pela realização de operações urbanísticas
1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos ante-
riores, a Câmara Municipal pode deliberar isen-
tar ou reduzir o valor da Taxa Municipal de ur-
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banização (TMu) e da Taxa de Compensação 
urbanística (TCu), nos termos do Quadro ane-
xo ao presente artigo:
a) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem operações urbanísticas que, em casos 
devidamente justificados, por razões de ordem 
social ou interesse coletivo relevante, a Câmara 
Municipal delibere isentar total ou parcialmente 
do pagamento da taxa;
b) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem operações urbanísticas que promovam a 
transferência de atividades industriais ou de ar-
mazenagem, com evidentes impactes ambien-
tais negativos, existentes em áreas residenciais, 
para áreas empresariais, previstas em planos 
Municipais de ordenamento do Território;
c) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem obras de conservação, alteração, amplia-
ção ou reconstrução, que promovam a reabili-
tação dos edifícios (ou conjuntos de edifícios) 
ou outras construções integrados no Inventário 
do património Arquitetónico de vila Nova de 
gaia, que acompanha o pDM e na Carta de Sal-
vaguardas constante da planta de ordenamen-
to do pDM em vigor;
d) os edifícios que obtenham classificação de 
classe A+ no âmbito do Sistema de Certificação 
Energética de Edifícios;
e) os edifícios que obtenham certificação da 
sustentabilidade da construção no âmbito de 
um sistema de avaliação e reconhecimento 
voluntário da construção sustentável e do am-
biente construído;
f) Às pessoas singulares ou coletivas que reali-
zem operações urbanísticas potenciadoras da 
manutenção/criação de emprego ou dinamiza-
doras do tecido empresarial em função das suas 
características/especificidades, ou da inovação 
ou envergadura da operação/investimento rea-
lizado, desde que tais atividades tenham refle-
xo no Município de vila Nova de gaia;
g) Às pessoas singulares quando se trate de 
edificação existente, destinada a habitação 
própria e permanente do requerente, e desde 
que se demonstrem garantidas as necessárias 
infraestruturas públicas, devendo ser privilegia-
das as construções devidamente inseridas em 
núcleos urbanos consolidados e infraestrutura-
dos;
h) Às pessoas singulares e coletivas, quando se 

trate de operação urbanística para a qual exis-
ta antecedente processual, no âmbito do qual 
tenha sido emitido o respetivo título e pagas 
todas as taxas devidas, visando o novo pedido 
a continuidade da realização daquela operação 
urbanística, no seguimento de declaração de 
caducidade do ato de controlo prévio;
i) Às pessoas singulares e coletivas que, no 
âmbito da execução de uma determinada ope-
ração urbanística, optem por colaborar com o 
Município na execução de intervenções em do-
mínio público que venham a promover a benefi-
ciação de arruamentos públicos, o alargamento 
da faixa de rodagem ou a criação de espaços 
verdes de interesse municipal. 
2 - No âmbito de um contrato de urbanização 
podem ser definidos os termos de isenção total 
ou parcial das taxas apuradas, respeitados os 
requisitos previstos no presente artigo.
3 - A Câmara Municipal pode, nos termos do ar-
tigo anterior, conceder isenção total ou parcial 
de todas as taxas aplicáveis quando se trate de 
operação urbanística, atividade, ocupação ou 
instalação realizada por razões de interesse pú-
blico municipal.
4 - As operações urbanísticas realizadas em 
prédios situados em Área de reabilitação ur-
bana poderão beneficiar, de uma isenção ou re-
dução de pagamento das respetivas taxas, bem 
como das taxas devidas pela ocupação/utiliza-
ção de espaço público associado à operação 
urbanística nos termos a fixar no documento de 
constituição da respetiva Área de reabilitação 
urbana. 
5 - A opção pela apresentação dos requerimen-
tos através dos formulários disponíveis online 
e da plataforma informática disponibilizada 
para o efeito, determina uma redução da taxa 
de apreciação correspondente a 10%, num valor 
mínimo de € 3,00 (três euros).
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SECçÃo II
Do procedimento

Artigo 19.º
procedimento nas isenções ou reduções

1 - o pedido de isenção ou de redução das ta-
xas, ou do respetivo reconhecimento, deve ser 
formalizado, preferencialmente através de for-
mulário disponibilizado pela autarquia, aquan-
do do requerimento sujeita a pagamento da 
taxa, sem prejuízo do pagamento do valor de-
vido a título de preparo.
2 – Nos casos em que não haja lugar a requeri-
mento, o pedido de isenção ou de redução das 
taxas ou do seu reconhecimento deve ser for-
malizado até ao momento do inicio do ato ou 
atividade sujeita a pagamento da taxa.
3 – o incumprimento do prazo previsto nos 
números anteriores determina o indeferimen-
to liminar de quaisquer pedidos de isenção, ou 
redução de taxas, ou do respetivo reconheci-
mento, não havendo lugar, por tal razão, à de-
volução de taxas que tenham eventualmente 
sido já pagas.

4 - Nos casos em que o pedido de isenção, de 
redução de taxas municipais, ou do seu reco-
nhecimento, se fundamente no apoio à prosse-
cução de finalidades de interesse público mu-
nicipal, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 17.º, 
deverá o mesmo indicar concretamente o fim a 
que se destina tal apoio e conter os seguintes 
elementos:
a) De identificação do requerente com indica-
ção do número de identificação fiscal de pes-
soa singular ou coletiva, número de bilhete de 
identidade ou cartão do cidadão;
b) No caso de pessoa coletiva, cópia de esta-
tutos atualizados, ou equivalente, composição 
dos órgãos sociais, último relatório de ativida-
des, documento de prestação de contas e pla-
no de atividades e orçamento;
c) Certidões comprovativas da situação tribu-
tária e contributiva regularizada perante o Es-
tado e a Segurança Social, ou autorização de 
consulta das mesmas nos competentes sítios 
da internet.
d) Fundamentação do pedido, com indicação 
circunstanciada dos projetos, eventos, ou ativi-
dades em causa suscetíveis de revestir interes-
se público municipal;
e) Declaração sob compromisso de honra quan-
to à não condenação da entidade requerente 
nos Tribunais por factos relativos à prossecu-
ção dos seus objetivos e de que o apoio sob a 
forma de isenção de taxas se destina integral-
mente aos projetos ou atividades objeto do pe-
dido.
5 - A concessão pela Câmara Municipal de isen-
ção ou redução de taxas nos termos do número 
anterior, sempre que tal se justifique, pode ser 
condicionada ao cumprimento, pelo beneficiá-
rio, de programas, obrigações ou contraparti-
das de interesse público, sob pena de reversão 
em caso de incumprimento, a fixar em contra-
to-programa ou protocolo de colaboração, 
6 - previamente ao reconhecimento, ou deferi-
mento da isenção ou redução, pela Câmara Mu-
nicipal, deve o responsável pela direção do pro-
cedimento, no respetivo processo, elaborar um 
relatório no qual indique o pedido de isenção 
ou redução e respetivo valor, resuma o conteú-
do do procedimento, incluindo a fundamenta-
ção da dispensa da audiência de interessados 
quando esta não tiver ocorrido, e formule uma 



regulamentos

nº 101 | março 2019 | BoletIm munIcIpal

140

proposta de decisão, sintetizando as razões de 
facto e de direito que a justifiquem.
7 - o pedido de redução em 50 % do pagamen-
to das taxas a pagar por comerciantes é obri-
gatoriamente instruído, pelo interessado, com 
o parecer a que se refere o n.º 3 do artigo 17.º, 
que se destina a confirmar, perante a Câmara 
Municipal, a qualidade de comerciante em exer-
cício de atividade no ramo do comércio tradi-
cional, em vila Nova de gaia, do interessado, 
bem assim, a apreciar, de modo independente 
e qualificado, os benefícios e mais-valias para a 
atividade, em concreto, dos atos ou factos su-
jeitos ao pagamento da taxa cuja redução de 
pagamento se requer.
8 – Não são aceites pedidos de isenção de taxas 
formulados com fundamento no disposto nos 
artigos 16.º, n.º 3, 17.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2, cujo 
valor seja inferior a 50€, exceto quando se trate 
de Escolas ou entidades com estatuto de IpSS, 
sendo tais pedidos liminarmente indeferidos.
9 – Sem prejuízo dos casos de representação 
nos termos legais, são liminarmente rejeitados 
os pedidos de isenção formulados por entida-
des que não sejam os efetivos titulares dos atos 
ou factos sujeitos a pagamento de taxa, deven-
do os serviços proceder à respetiva devolução.
10 - Todos os pedidos de isenção ou redução 
após o respetivo deferimento são enviados 
aos serviços da área financeira, nomeadamen-
te, para cumprimento das disposições legais e 
regulamentares em matéria de registo, publici-
dade e reporte de informação em matéria de 
atribuição de benefícios públicos.
11 - As isenções ou reduções de taxas não de-
sobrigam os interessados de requererem à Câ-
mara Municipal o respetivo licenciamento, au-
torização ou comunicação, a que haja lugar, nos 
termos legais ou regulamentares.
12 - As isenções ou reduções de taxas não auto-
rizam os beneficiários a utilizar meios suscetí-
veis de lesar o interesse municipal e não abran-
gem as indemnizações por danos causados no 
património municipal.

CApÍTuLo Iv
Do pAgAMENTo E Do SEu NÃo CuMprI-

MENTo

SECçÃo I

DA CoBrANçA

Artigo 20.º
Modalidades de cobrança

A cobrança das taxas devidas pode ocorrer sob 
as seguintes modalidades:
a) pagamento voluntário;
b) Cobrança coerciva.

Artigo 21.º
Cobrança

1 - A cobrança das taxas municipais pode ser 
efetuada no momento do pedido que lhes dá 
origem, salvo se a lei ou regulamento dispuser 
em contrário.
2 - A cobrança das taxas municipais devidas 
pela realização das operações urbanísticas é 
efetuada antes da emissão do alvará de licen-
ça ou autorização da respetiva operação ou da 
utilização da obra.
3 - As taxas municipais relativas à apreciação 
dos procedimentos de controlo prévio de ope-
rações urbanísticas, emissão de informação 
prévia, vistorias, operações de destaque e de-
mais assuntos administrativos e os preparos 
são cobrados com a apresentação do corres-
pondente pedido.
4 - Nos casos previstos em lei ou regulamento 
municipal em vigor, é devido, no momento do 
pedido, um preparo cujo valor é deduzido no 
ato da liquidação.
5 - Sem prejuízo do especialmente previsto no 
presente regulamento, sempre que o valor da 
taxa devida for inferior a € 50 (cinquenta eu-
ros), o preparo é de 50% do respetivo valor e 
quando superior, será de 25%.
6 – Sempre que no momento do pedido não 
seja possível apurar o montante do preparo a 
cobrar e se revele necessário avaliar previa-
mente o mesmo para comunicação e aceitação 
posterior do requerente, é devida uma taxa de 
apreciação de € 5 (cinco euros), não reembol-
sável mas dedutível ao valor a que se refere o 
número anterior.  
7 - Não há lugar à dedução ou à devolução do 
preparo em caso de caducidade, desistência ou 
deserção do procedimento por causa imputá-
vel ao requerente e, ainda, em caso de indeferi-
mento da pretensão, excetuado o indeferimen-
to liminar.
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SECçÃo II
Do pAgAMENTo voLuNTÁrIo

Artigo 22.º
Do pagamento voluntário

1 - Salvo regime especial, as taxas municipais e 
demais encargos previstos no presente regu-
lamento são pagos nos serviços de tesouraria 
competentes, em numerário, até aos limites le-
galmente admitidos, ou por cheque emitido à 
ordem do Município de vila Nova de gaia, po-
dendo também ser efetuado, por ATM, via in-
ternet, ou, ainda, por transferência bancária.
2 - No âmbito dos regimes previstos pelo De-
creto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua atual 
redação, o pagamento das taxas municipais é 
efetuado automaticamente no “Balcão de Em-
preendedor”.
3 - Fica excecionado do estabelecido no núme-
ro anterior o pagamento da taxa devida pela 
ocupação do espaço público, cujo quantitativo 
é disponibilizado pelo Município, no “Balcão do 
Empreendedor”, após a comunicação ou o pe-
dido.
4 - o pagamento de taxas municipais e demais 
encargos pode ser efetuado por dação em pa-
gamento ou por compensação quando tal seja 
compatível com a lei e o interesse público, me-
diante deliberação específica da Câmara Mu-
nicipal para o efeito, com possibilidade de de-
legação no seu presidente, aplicando-se, com 
as necessárias adaptações, as regras previstas 
pelo Código de procedimento e processo Tri-
butário.
5 - A prática ou utilização do ato ou facto sem o 
prévio pagamento das taxas, para além de estar 
sujeito a tributação, constitui contraordenação 
punível nos termos do presente regulamento.

Artigo 23.º
prazo geral de pagamento

Sempre que não resulte da lei ou regulamen-
to prazo específico, o prazo para pagamento 
voluntário das taxas municipais é de 30 dias a 
contar da notificação para pagamento.

Artigo 24.º
regra de contagem

1 - os prazos para pagamento não se suspen-

dem aos sábados, domingos e feriados.
2 - o prazo que termine em sábado, domingo 
ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte.

Artigo 25.º
prazos de pagamento das licenças e autoriza-

ções renováveis
1 - o pagamento das licenças renováveis faz-se, 
salvo se outro prazo resultar da lei ou regula-
mento, nos seguintes prazos:
a) Licenças superiores a um ano - data de emis-
são da respetiva licença;
b) Licenças anuais - de 2 de janeiro a 31 de mar-
ço;
c) Licenças trimestrais - até ao dia 30 do pri-
meiro mês do respetivo trimestre; 
d) Licenças mensais - nos primeiros 10 dias de 
cada mês.
2 - A cobrança das taxas municipais respeitan-
tes às licenças anuais referidas na alínea b) do 
n.º 1 é publicitada através de edital a afixar nos 
locais de estilo e no sítio da internet do Muni-
cípio, onde consta o prazo de pagamento e as 
sanções em que incorrem os sujeitos passivos 
pelo não pagamento das licenças que lhes se-
jam exigíveis nos termos legais e regulamenta-
res em vigor.
3 - pode ser fixado prazo de pagamento dife-
rente para as autorizações da ocupação pre-
cária de bens de domínio público ou privado 
municipal, a fixar no respetivo contrato ou do-
cumento que a titule.
4 - A Câmara Municipal, mediante deliberação 
fundamentada, pode fixar datas diferentes das 
previstas na alínea b) do n.º 1 do presente arti-
go, sendo as mesmas publicitadas através de 
edital a afixar nos locais de estilo e no sítio da 
internet do Município.

Artigo 26.º
pagamento em prestações

1 - pode a Câmara Municipal autorizar o paga-
mento em prestações mensais e iguais, median-
te pedido fundamentado e desde que compro-
vado que a situação económica do requerente 
não lhe permite o pagamento da totalidade do 
valor de uma só vez.
2 - Salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário, quando for autorizado o pagamento 
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em prestações, o número destas não pode ser 
superior a:
a) 3 prestações, para valores entre 250€ e 2 
500€;
b) 4 prestações, para valores entre 2 501€ e 5 
000€;
c) 5 prestações, para valores entre 5 001€ e 7 
500€;
d) 6 prestações, para valores entre 7 501€ e 10 
000€;
e) 10 prestações, para valores superiores a 10 
000€.
3 – Quando esteja em causa o pagamento, em 
prestações, de taxas urbanísticas, o número 
destas não pode ser superior ao prazo de exe-
cução da operação urbanística, previsto na ca-
lendarização, devendo aplicar-se o disposto 
no número anterior quando esteja em causa o 
pagamento de taxas urbanísticas associadas a 
operação urbanística sem prazo.
4 - os pedidos de pagamento em prestações 
devem conter a identificação do requerente, a 
natureza da dívida e o número de prestações 
pretendido, bem como os motivos que os fun-
damentam.
5 - o valor de cada prestação mensal corres-
ponde ao total da dívida, dividido pelo número 
de prestações autorizado, acrescido de juros, 
contados sobre o montante da dívida desde o 
termo do prazo para o pagamento até à data 
de pagamento efetivo de cada uma das pres-
tações.
6 - A taxa de juros a aplicar é equivalente à taxa 
dos juros legais fixados nos termos do n.º 3 do 
Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de março, na sua 
atual redação.
7 - o pagamento de cada prestação deve ocor-
rer durante o mês a que esta corresponder.
8 - A falta de pagamento de qualquer prestação 
implica o vencimento imediato das restantes.
9 - A autorização de pagamento em prestações 
não afasta a possibilidade de, posteriormente, 
vir a ser paga a totalidade do montante ainda 
em dívida.
10 - Em casos manifestamente excecionais e 
devidamente fundamentados pode a Câmara 
Municipal autorizar o pagamento em presta-
ções em número e valores e diferentes dos pre-
vistos no n.º 2 do presente artigo.
11 - Quando for devido imposto de selo, IvA ou 

outros tributos, estes serão pagos, na íntegra, 
conjuntamente com a primeira prestação.

SECçÃo III
CoNSEQuÊNCIAS Do INCuMprIMENTo

Artigo 27.º
Extinção do procedimento

1 - Sem prejuízo no disposto no número seguin-
te, a falta de pagamento das taxas no prazo es-
tabelecido para o efeito, implica a extinção do 
procedimento a que elas digam respeito.
2 - o interessado pode obstar à extinção do 
procedimento, caso proceda ao pagamento em 
dobro da quantia liquidada, nos 10 dias seguin-
tes ao termo do prazo de pagamento respetivo.

Artigo 28.º
Cobrança coerciva

1 - Consideram-se em dívida todas as taxas mu-
nicipais, relativamente às quais o sujeito passi-
vo usufruiu do facto, serviço ou benefício, sem 
o respetivo pagamento.
2 - Findo o prazo de pagamento voluntário das 
taxas municipais liquidadas e que constituam 
dívidas ao Município, começam a vencer-se ju-
ros de mora, nos termos legais.
3 - o não pagamento das taxas e outras recei-
tas municipais referidas nos números anteriores 
implica a extração das respetivas certidões de 
dívida e o seu envio aos serviços competentes, 
para efeitos de execução fiscal.
4 - As certidões de dívida são assinadas e au-
tenticadas e contêm obrigatoriamente os se-
guintes elementos:
a) Menção da entidade emissora ou promotora 
da execução; 
b) Assinatura da entidade emissora ou promo-
tora da execução, por chancela nos termos do 
Código de procedimento e de processo Tribu-
tário ou, preferencialmente, através de aposi-
ção de assinatura eletrónica avançada; 
c) Data em que foi emitida; 
d) período tributado;
e) Nome e domicílio do, ou dos devedores; 
f) Natureza e proveniência da dívida e indica-
ção do seu montante;
g) Data a partir da qual são devidos juros de 
mora e a importância sobre que incidem.
5 - A assinatura das certidões de dívida pode 
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ser efetuada por chancela ou outro meio de re-
produção devidamente autorizado por quem 
as emitir, podendo a autenticação ser efetuada 
por aposição do selo branco.
6 - As certidões de dívida servem de base à ins-
tauração do processo de execução fiscal o qual 
segue a tramitação prevista no Código de pro-
cedimento e de processo Tributário.

Artigo 29.º
outras consequências do não pagamento de 

taxas
1 - para além da execução fiscal, o não paga-
mento das taxas devidas pelas licenças renová-
veis previstas nos regulamentos municipais em 
vigor pode implicar ainda a sua não renovação 
para o período imediatamente seguinte.
2 - Salvo se for deduzida reclamação ou impug-
nação e prestada, nos termos da lei, garantia 
idónea, o não pagamento de taxas devidas ao 
Município constitui fundamento de:
a) rejeição de quaisquer requerimentos dirigi-
dos à emissão de autorizações;
b) recusa de prestação de quaisquer serviços 
solicitados ao Município;
c) Determinação de cessação da possibilidade 
de qualquer tipo de utilização de bens do do-
mínio público ou privado autárquico.

TÍTuLo II
pArTE ESpECIAL

CApÍTuLo I
proCEDIMENTo ADMINISTrATIvo

SECçÃo I
DISpoSIçÕES CoMuNS

Artigo 30.º
Iniciativa procedimental

1 - ressalvados os casos em que lei ou regula-
mento admita o pedido verbal, a atribuição de 
autorizações, licenças ou a prestação de servi-
ços pelo Município é precedida da apresenta-
ção de requerimento por escrito que deve con-
ter as seguintes menções:
a) A designação do órgão ou serviço a que se 
dirige;
b) A identificação do requerente, pela indica-
ção do nome, domicílio, bem como, se possível, 

dos números de identificação civil ou passapor-
te e identificação fiscal e respetiva validade e 
qualidade em que intervém;
c) A exposição dos factos em que se baseia o 
pedido e, quando tal seja possível ao requeren-
te, os respetivos fundamentos de direito;
d) A indicação do pedido, em termos claros e 
precisos;
e) A data e a assinatura do requerente ou de 
outrem, a seu rogo, se o mesmo não souber ou 
não puder assinar;
f) A indicação do domicílio escolhido para nele 
ser notificado;
g) A indicação do número de telefax ou telefo-
ne ou a identificação da sua caixa postal eletró-
nica, para os efeitos de comunicação previstos 
no n.º 1 do artigo 63.º do CpA.
2 - o requerimento pode ser apresentado, nos 
termos do artigo 104.º do CpA, por uma das se-
guintes formas:
a) Entrega nos serviços de atendimento, valen-
do como data da apresentação a da respetiva 
entrega;
b) remessa pelo correio, sob registo, valendo 
como data da apresentação a da efetivação do 
respetivo registo postal;
c) Envio através de telefax ou transmissão ele-
trónica de dados, valendo como data da apre-
sentação, a do termo da expedição;
d) Formulação verbal, ou outros meios dispo-
níveis.
3 - A Câmara Municipal pode estabelecer mo-
delos e sistemas normalizados de procedimen-
tos, disponibilizando aos interessados os respe-
tivos formulários. 
4 - os requerimentos eletrónicos devem obser-
var o formato definido, para cada caso, no sítio 
institucional do Município na internet.
5 - Salvo prazos especialmente determinados 
por lei ou regulamento, ou situações de ma-
nifesta urgência, os requerimentos devem ser 
apresentados com a antecedência de dez dias 
úteis relativamente ao ato ou facto objeto do 
pedido de licenciamento ou autorização, sob 
pena de indeferimento liminar. 
6 - Quando os serviços não possam entregar no 
ato do requerimento documentos meramente 
declarativos que lhes sejam solicitados, podem 
os interessados optar pela sua disponibilização 
ou remessa por via eletrónica gratuita ou por 
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via postal, a expensas destes, nos termos do 
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de 
abril, na sua atual redação.

Artigo 31.º
Confirmação da assinatura

1 - Quando a entrega dos requerimentos e do-
cumentação necessária à instrução dos proce-
dimentos referidos no artigo anterior for feita 
pelo interessado ou por outrem, deve o traba-
lhador em funções públicas que a receber con-
firmar através de documento de identificação 
civil ou documento equivalente, a assinatura do 
cidadão.
2 – No caso de envio de documentação por via 
eletrónica ou através dos serviços de correio, o 
interessado deve juntar ao processo cópia de 
documento de identificação civil.

Artigo 32.º
Dispensa dos originais dos documentos

1 - para a instrução de procedimentos adminis-
trativos, é suficiente a cópia simples, em suporte 
digital ou de papel, de documento autêntico ou 
autenticado, sem prejuízo do número seguinte.
2 - pode ser exigida a exibição de original ou 
documento autenticado nos casos em que tal 
resulte da lei ou, para conferência, quando haja 
dúvidas fundadas acerca do conteúdo ou au-
tenticidade da cópia simples, devendo para o 
efeito ser fixado um prazo razoável não inferior 
a cinco dias úteis.
3 – No caso previsto no número anterior, o tra-
balhador em funções públicas declara a sua 
conformidade com o original, mediante aposi-
ção da sua rubrica na cópia simples ou median-
te declaração em documento autónomo.
4 - Se o documento autêntico ou autenticado 
constar de arquivo de serviço público, a confor-
midade da respetiva cópia simples com o origi-
nal decorre:
a) Automaticamente, de menção expressa 
no próprio documento, quando este seja origi-
nariamente digital; ou
b) De declaração de conformidade do diri-
gente competente do respetivo arquivo, atra-
vés de assinatura na cópia simples, ou em do-
cumento autónomo.
5 - As cópias simples de documentos reconhe-
cidos nos termos dos números anteriores não 

produzem fé pública.

Artigo 33.º
Devolução de documentos

1 - os documentos autênticos ou autenticados 
apresentados pelos requerentes para compro-
var afirmações ou factos de interesse particular 
são devolvidos, quando dispensáveis.
2 - Sempre que os documentos autênticos ou 
autenticados sejam dispensáveis, mas o respe-
tivo conteúdo deva ficar apenso ao processo 
e o apresentante manifeste interesse na posse 
dos mesmos, os serviços extraem as fotocópias 
necessárias e devolvem o original, cobrando o 
valor correspondente à Tabela Anexa.
3 - o trabalhador em funções públicas que pro-
ceder à devolução dos documentos aporá a 
sua assinatura e data na fotocópia, declarando 
a sua conformidade com o original.

Artigo 34.º
Suprimento de deficiências do requerimento

1 – Se o requerimento inicial não satisfizer o dis-
posto no artigo 30.º, o requerente é convidado 
a suprir as deficiências existentes.
2 – Sem prejuízo do disposto no número ante-
rior devem os serviços procurar suprir oficio-
samente as deficiências dos requerimentos, de 
modo a evitar que os interessados sofram pre-
juízos em virtude de simples irregularidades ou 
de mera imperfeição na formulação dos seus 
pedidos.
3 – São liminarmente rejeitados os requerimen-
tos não identificados e aqueles cujo pedido seja 
ininteligível.

SECçÃo II
DAS LICENçAS E AuTorIZAçÕES

Artigo 35.º
Emissão

1 - Na sequência do deferimento do pedido de 
licenciamento ou autorização, e mediante pa-
gamento das taxas municipais, os serviços mu-
nicipais asseguram a emissão da licença ou au-
torização respetiva, na qual deve constar:
a) A identificação do titular - nome, morada ou 
sede e número de identificação fiscal;
b) o objeto do licenciamento ou autorização, 
sua localização e características;
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c) As condições impostas no licenciamento ou 
autorização;
d) A validade da licença ou autorização, bem 
como o seu número de ordem;
e) A identificação do serviço municipal emissor.
2 - o período referido no licenciamento ou au-
torização pode reportar-se ao dia, semana, mês 
ou ano civil determinado em função do respe-
tivo calendário.

Artigo 36.º
precariedade

Salvo disposição legal ou regulamentar em con-
trário, as licenças e autorizações são considera-
das precárias podendo o Município, por motivo 
de interesse público devidamente fundamenta-
do, revogá-las a todo o tempo, sem direito a in-
demnização, mediante notificação ao respetivo 
titular ou representante, nos termos do Código 
do procedimento Administrativo, sendo a taxa 
correspondente ao período não utilizado resti-
tuída, mediante despacho do presidente da Câ-
mara Municipal, com faculdade de delegação.

Artigo 37.º
prazo de validade

1 - As licenças e autorizações têm o prazo de 
validade delas constantes.
2 - As licenças e autorizações anuais caducam 
no último dia do ano para que foram concedi-
das, salvo renovação.
3 - As licenças e autorizações concedidas por 
outro período de tempo certo caducam no úl-
timo dia do prazo para que foram concedidas, 
salvo renovação.
4 - os prazos de validade das licenças e auto-
rizações contam-se nos termos da alínea c) do 
artigo 279.º do Código Civil.

Artigo 38.º
renovação

1 – A renovação das licenças ou autorizações 
que assumam caráter periódico ou regular, em 
regra, opera-se automaticamente com o paga-
mento das respetivas taxas, salvo deliberação 
em contrário do órgão competente, conside-
rando-se emitidas nas condições e termos em 
que foram concedidas inicialmente, sem prejuí-
zo da atualização do valor da taxa a que houver 
lugar.

2 – Não há lugar à renovação referida no núme-
ro anterior se o respetivo titular apresentar re-
querimento nesse sentido, com a antecedência 
mínima de trinta dias relativamente ao termo 
do prazo inicial ou da respetiva renovação. 
3 - A ocupação do espaço público e a afixação, 
inscrição ou difusão de mensagens publicitá-
rias para período de tempo inferior a 30 dias 
não é renovável.
4 – Quando nos termos legais ou regulamen-
tares a renovação dependa de requerimento, 
pode o mesmo ser efetuado verbalmente, se-
guindo-se na formulação do pedido os termos 
do artigo 104.º, n.º 6 do Código do procedimen-
to Administrativo.
5 - Decorrido o prazo de validade da licença 
ou autorização e mantendo-se a utilização sem 
que aquela tenha sido renovada nos termos dos 
números anteriores, é devido o valor da taxa no 
montante proporcional à fração de tempo uti-
lizada até à efetiva cessação de utilização, sem 
prejuízo da instauração do processo de con-
traordenação. 
6 - Nas renovações automáticas não há lugar à 
liquidação e cobrança da taxa de apreciação, 
excetuando as situações em que, por iniciativa 
do requerente, sejam introduzidas alterações 
às condições do licenciamento ou autorização 
existentes.
7 - para efeitos do presente regulamento, 
quando o interessado proceda ao pagamento 
por meios automáticos e eletrónicos, transfe-
rência bancária, ou remessa de cheque, da im-
portância correspondente à taxa devida pela 
renovação da licença ou autorização, deverá 
dar conhecimento desse facto ao Município 
para emissão da licença renovada ou da autori-
zação, podendo as mesmas ser enviadas ao re-
querente, por via postal a expensas deste, nos 
termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, na sua atual redação. 

Artigo 39.º
Averbamento

1 – A titularidade dos direitos conferidos pe-
los licenciamentos, autorizações ou meras co-
municações prévias é transmissível nos termos 
legais, carecendo do correspondente averba-
mento.
2 - os pedidos de averbamento devem ser 
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apresentados no prazo de 30 dias a contar da 
verificação dos factos que os justifiquem, quan-
do outro prazo não decorra de lei ou de regu-
lamento. 
3 - os pedidos de averbamento devem ser 
acompanhados de prova documental que o 
justifiquem, e legalmente permitam, nomeada-
mente documento público ou particular.
4 – Serão aceites pedidos de averbamento fora 
do prazo fixado no n.º 2, mediante o pagamen-
to adicional correspondente a 50% do valor da 
taxa respetiva.
5 – os averbamentos da titularidade das licen-
ças, autorizações ou comunicações prévias 
concedidas ao abrigo de legislação específica 
deverão observar as respetivas disposições le-
gais e regulamentares. 

Artigo 40.º
Cessação

As licenças e autorizações emitidas cessam nas 
seguintes situações:
a) A solicitação expressa dos respetivos titula-
res;
b) por decisão do Município quando exista mo-
tivo de interesse público e desde que devida-
mente fundamentado;
c) por caducidade, uma vez expirado o prazo 
de validade das mesmas;
d) por incumprimento das condições impostas 
no licenciamento ou autorização;
e) por qualquer outro motivo previsto em nor-
ma legal ou regulamentar.

SECçÃo III
DISpoSIçÕES ESpECIAIS

Artigo 41.º
prestação de serviços administrativos e con-

cessão de documentos
1 - A prestação de serviços administrativos e 
concessão de documentos está sujeita ao pa-
gamento das taxas previstas para serviços ge-
rais e para serviços associados a processos e 
procedimentos urbanísticos, nos artigos 1.º e 
2.º, respetivamente, da Tabela Anexa ao presen-
te regulamento.
2 - Sempre que solicitada, será devida uma taxa 
de urgência pela emissão de certidões, atesta-
dos, fotocópias simples ou autenticadas e se-

gundas vias de documentos, desde que o pe-
dido seja satisfeito no prazo de três dias úteis, 
após entrada do requerimento.

Artigo 42.º
vistorias

As taxas devidas pela realização de vistorias 
são pagas no momento da entrega do respe-
tivo requerimento, sem o qual a pretensão não 
tem seguimento.

Artigo 43.º
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner

1 - A utilização do serviço de leitura do Arquivo 
Municipal fica sujeita ao pagamento das taxas 
previstas, nos artigos 1.º e 2.º da Tabela Anexa, 
quando houver lugar à reprodução de docu-
mentos. 
2 - As normas gerais de funcionamento do Ar-
quivo Municipal e os procedimentos para ace-
der aos diversos serviços existentes encon-
tram-se previstos no regulamento do Arquivo 
Municipal Sophia de Mello Breyner.

Artigo 44.º
utilização, Cedência e Aluguer de Espaços e 

Equipamentos Municipais
1 - A utilização, cedência e aluguer de espaços 
e de equipamentos municipais escolares, cultu-
rais, desportivos e outros para fins particulares, 
nos termos da respetiva regulamentação, está 
sujeita ao pagamento dos preços a fixar, para o 
efeito, pela Câmara Municipal. 
2 - A utilização dos espaços dos auditórios da 
Assembleia Municipal, do Arquivo Municipal 
Sophia de Mello Breyner e outros equipamen-
tos similares, excluindo os Auditórios Munici-
pais (AMvg e CTEB), Casa Museu Teixeira Lo-
pes/galerias Diogo de Macedo, Espaço Corpus 
Christi, Biblioteca e Solar Condes de resende, 
para a realização de iniciativas de interesse 
público (congressos, conferências, simpósios, 
encontros e outros), cuja organização seja da 
responsabilidade de entidades exteriores à au-
tarquia, está sujeita ao pagamento da taxa pre-
vista na Tabela Anexa ao presente regulamen-
to.
3 - A cedência e utilização dos Auditórios e 
equipamentos referidos nos números anterio-
res regem-se pelas normas gerais e particulares 
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de funcionamento, segurança e utilização pre-
vistos na respetiva regulamentação. 

Artigo 45.º
Atividades diversas

1 - São consideradas atividades diversas as se-
guintes:
a) guarda-noturno;
b) realização de acampamentos ocasionais;
c) Exploração de máquinas automáticas, mecâ-
nicas, elétricas e eletrónicas de diversão;
d) realização de espetáculos desportivos e de 
divertimentos públicos nas vias, jardins e de-
mais lugares públicos ao ar livre;
e) realização de fogueiras e queimadas.
2 - o exercício das atividades referidas nas alí-
neas a), b), d) e e) do número anterior que care-
ce de licenciamento ou autorização municipal e 
o registo de máquinas de diversão estão sujei-
tos ao pagamento das taxas previstas na Tabe-
la Anexa ao presente regulamento, regendo-se 
os respetivos procedimentos pelas disposições 
dos regulamentos do Exercício da Atividade 
de guarda-Noturno no Município de vila Nova 
de gaia e do regulamento do Licenciamento 
Municipal de Atividades Diversas.

Artigo 46.º
ocupação da via pública por motivo de obras

1 - A ocupação de via pública por motivo de 
obras está sujeita ao pagamento das taxas pre-
vistas na Tabela Anexa ao presente regulamen-
to.
2 - A ocupação de via pública por motivo de 
obras rege-se pelos regulamentos municipais 
aplicáveis.

Artigo 47.º
ocupação do espaço público por estaciona-

mento
1 - o estacionamento de viaturas em lugares de 
estacionamento privativo (LEp), em zonas de 
estacionamento de duração limitada (ZEDL's), 
nas quais se incluem as bolsas de estaciona-
mento (BE), previstas no regulamento Muni-
cipal de Estacionamento de veículos em vila 
Nova de gaia, está sujeito ao pagamento da 
taxa fixada nos termos da Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.
2 - o estacionamento de viaturas em parques 

de estacionamento públicos municipais está 
sujeito ao pagamento de uma taxa conforme o 
previsto na Tabela Anexa ao presente regula-
mento. 

Artigo 48.º
ocupação do espaço aéreo, solo e subsolo

1 - A ocupação do espaço aéreo, solo e subsolo, 
está sujeita ao pagamento das taxas previstas 
na Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 - Quando da realização de obras que impli-
cam a ocupação simultânea e coincidente do 
solo e do subsolo, apenas se considera a taxa 
relativa à ocupação do solo.

Artigo 49.º
ocupação para o exercício da atividade de 

comércio em feiras e mercados
1- As regras e procedimentos relativos à ocu-
pação do solo e de instalações para o exercício 
da atividade de comércio a retalho exercida, de 
forma não sedentária, em mercados descober-
tos, ou em instalações não fixas ao solo, também 
designadas por feiras, e relativos ao exercício 
da atividade de comércio, de forma continua-
da, em recintos em regra cobertos e fechados, 
também designados por mercados, estão pre-
vistos no regulamento Municipal do Comércio 
a retalho Não Sedentário de vila Nova de gaia.
2 - A ocupação de qualquer espaço em Feira ou 
Mercado está condicionada ao pagamento da 
respetiva taxa.
3 - As regras e procedimentos relativos à ocu-
pação do solo e de instalações para o exercício 
da atividade de comércio por grosso, também 
designadas por feiras grossistas, são previstas 
no regulamento interno de cada feira grossista, 
nos termos da legislação em vigor.
4 - o exercício da venda ambulante em tendas, 
barracas, stands, pavilhões ou instalações se-
melhantes, viaturas ou atrelados e da atividade 
de restauração ou de bebidas, não sedentária, 
bem como os procedimentos administrativos 
correspondentes, regem-se pelas normas pre-
vistas no regulamento referido no n.º 1, e estão 
sujeitos ao pagamento das taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento.

Artigo 50.º
Cedência das viaturas municipais a entidades 
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externas à Câmara Municipal
1 - As pessoas coletivas que não prossigam fins 
lucrativos, e tenham sede no Concelho de vila 
Nova de gaia ou nele desenvolvam a sua ati-
vidade podem requisitar viaturas municipais, 
mediante o pagamento das taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento, desde 
que a utilização se destine a apoiar iniciativas 
socialmente relevantes e de interesse para o 
concelho.
2 - As regras de cedência das viaturas munici-
pais a entidades externas à Câmara Municipal 
estão previstas no regulamento de utilização 
dos veículos Automóveis do Município de vila 
Nova de gaia.
3 - os custos com a alimentação e alojamento 
do motorista da viatura municipal ficam sempre 
a cargo da entidade requerente.
4 - o não pagamento das taxas previstas no 
prazo de 30 dias após a realização do serviço 
dá origem a processo de cobrança coerciva, 
bem como ao cancelamento de utilizações já 
deferidas ou ao indeferimento de outras que se 
pretendam requerer.

Artigo 51.º
Instalação e funcionamento de recintos de es-

petáculos e divertimentos públicos
A instalação e funcionamento dos recintos de 
espetáculos e divertimentos públicos estão su-
jeitos a licenciamento municipal e ao pagamen-
to das taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.

Artigo 52.º
Exercício de atividades ruidosas de caráter 
temporário, ensaios e medições acústicas

1 - o exercício de atividades ruidosas de caráter 
temporário carece de licenciamento municipal, 
aplicando-se as taxas previstas na Tabela Ane-
xa ao presente regulamento.
2 - A realização de ensaios e medições acústi-
cas, a requerimento de entidades públicas ou 
privadas, está sujeita ao pagamento das taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
3 - No momento do pedido de emissão de licen-
ças especiais de ruído é realizado o pagamento 
de um preparo correspondente ao valor da taxa 
fixa que é deduzido no ato da liquidação.

Artigo 53.º
Limpeza urbana e espaços verdes

pela prestação de serviços de limpeza urbana 
e espaços verdes no âmbito do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia são devidas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

Artigo 54.º
prejuízos em património municipal

pela prestação de serviços de reparação de da-
nos em bens de património municipal são devi-
das as taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.

Artigo 55.º
recolha, captura e hospedagem de animais

pela recolha, captura e hospedagem de animais 
são devidas as taxas previstas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento.

Artigo 56.º
Metrologia

As taxas a aplicar pelos serviços de aferição de 
pesos e medidas, bem como a taxa de serviço 
horário e a taxa de deslocação a aplicar pelos 
Serviços de Metrologia, são definidas anual-
mente pelo Ministério da Economia.

Artigo 57.º
Da prestação de serviços pela polícia Municipal
1 - os serviços prestados pela polícia Munici-
pal, no âmbito das suas competências, regem-
-se pelo disposto no regulamento Municipal 
de organização e Funcionamento da polícia 
Municipal de vila Nova de gaia e estão sujeitos 
às taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - No caso de a polícia Municipal ter sido re-
quisitada e os serviços não terem sido presta-
dos, por circunstâncias que lhe sejam alheias, e 
desde que o facto não tenha sido comunicado 
com a antecedência mínima de quatro horas, é 
liquidada a taxa correspondente às primeiras 
quatro horas de serviço.

Artigo 58.º
Bombeiros e proteção Civil

1 - Sempre que sejam utilizados os equipamen-
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tos dos Bombeiros Sapadores e proteção Civil 
são devidas as taxas previstas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento, salvo disposição le-
gal ou regulamentar em contrário.
2 - Nos casos de intervenção em situação de 
emergência não são aplicadas as taxas referi-
das no número anterior.

Artigo 59.º
registo de cidadãos da união Europeia

pela emissão dos documentos relativos ao re-
gisto de cidadão da união Europeia são devi-
das as taxas legalmente fixadas, nos termos da 
Tabela Anexa ao presente regulamento.

Artigo 60.º
Taxas de publicidade e ocupação do espaço 

público
1 - pela prática dos atos referidos no regula-
mento Municipal de Defesa da paisagem publi-
cidade e ocupação do Espaço público de vila 
Nova de gaia, bem como pela emissão das res-
petivas licenças quando aplicável, são devidas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - No caso de renovação da licença, o recibo 
do pagamento da taxa constitui documento 
bastante para comprovar a validade do alvará 
ou da respetiva autorização.
3 - No caso de suportes constituídos por letras 
ou símbolos soltos, a taxa é aplicada em função 
da área do retângulo que inscreve a mensagem.
4 - os letreiros e, ou, anúncios constituídos por 
inscrições sobre material transparente são equi-
parados, para efeitos de aplicação de taxa de 
publicidade, aos letreiros compostos por letras 
ou símbolos soltos fixados individualmente.
5 - Sendo utilizados os pictogramas ou inscri-
ções como suportes de identificação para pu-
blicidade, são contabilizados, para efeitos de 
cálculo das taxas, quando aplicável, quer os di-
zeres quer os desenhos meramente figurativos 
ou manchas de cor.
6 - Como inscrição publicitária é contabilizada 
apenas a área dos polígonos onde se inscreve a 
mensagem correspondente à publicidade.
7 - Sendo utilizadas inscrições em veículos, 
como suportes publicitários, para efeitos de 
cálculo do valor da taxa, é contabilizada a área 
dos polígonos onde se inscreve a mensagem 

correspondente à publicidade e ou identifica-
ção, se alusivas à publicidade.
8 - para efeitos da determinação da área dos 
restantes suportes publicitários afixados a um 
edifício, considera-se o polígono envolvente da 
superfície publicitária e a saliência correspon-
de ao afastamento do suporte ao paramento 
acrescido da sua espessura.
9 - para efeitos de aplicação das taxas conside-
ra-se alteração de publicidade e identificação 
apenas a alteração dos dizeres e cores, man-
tendo-se as mesmas cores e dimensões do su-
porte.

Artigo 61.º
Impacte ambiental

1 - As atividades e instalações geradoras de 
impacte ambiental negativo estão sujeitas ao 
pagamento anual das taxas previstas na Tabela 
Anexa ao presente regulamento. 
2 - Consideram-se atividades e instalações ge-
radoras de impacte ambiental negativo, no-
meadamente, as seguintes:
a) As infraestruturas de suporte das estações 
de radiocomunicações e respetivos acessórios;
b) os postos de abastecimento de combustí-
veis.
3 – Sempre que sejam utilizados combustíveis 
alternativos, os valores definidos na referida Ta-
bela Anexa para os postos de abastecimento 
de combustíveis beneficiarão de uma redução 
resultante da aplicação de um Índice utilização 
de Combustíveis Alternativos (IuCA).
4 – para efeitos do número anterior, o Índice de 
utilização de Combustíveis Alternativos (IuCA) 
corresponde ao quociente entre o número de 
ilhas destinadas a combustíveis alternativos, 
nomeadamente, eletricidade, hidrogénio, gás 
natural [incluindo o biometano em forma ga-
sosa (gás natural comprimido – gNC) ou em 
forma liquefeita (gás natural liquefeito – gNL)] 
e gás de petróleo liquefeito (gpL), ou outro e 
o número total de ilhas (unidades de abasteci-
mento com capacidade funcional para abaste-
cer em simultâneo até duas viaturas).

CApÍTuLo II
proCEDIMENToS urBANÍSTICoS

SECçÃo I
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DISpoSIçÕES gErAIS E CoMuNS

Artigo 62.º
Base de Incidência objetiva das Taxas

1 - A emissão de alvará de licença e a comunica-
ção prévia de loteamento estão sujeitas ao pa-
gamento de taxas pela realização, manutenção 
e reforço de infraestruturas urbanísticas primá-
rias e secundárias, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 116.º do rJuE.
2 - Sem prejuízo do disposto no número ante-
rior, as restantes taxas relativas à realização de 
operações urbanísticas versam sobre a conces-
são de licenças, a prática de atos administrati-
vos e a satisfação de outras pretensões de ca-
ráter particular, nos termos do n.º 1 do artigo 
116.º do rJuE que remete para a alínea b) do n.º 
1 do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro.
3 - A utilização e aproveitamento de bens do 
domínio público e privado municipal e a reali-
zação de atividades particulares são também 
passíveis de tributação, nos termos previstos 
no presente regulamento.

Artigo 63.º
Áreas do Concelho

para efeitos de aplicação do presente capítu-
lo do regulamento, são definidas as seguintes 
zonas:
Zona I — união das freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, união das freguesias de Santa 
Marinha e Afurada, união das freguesias de gul-
pilhares e valadares, Arcozelo, Canidelo, Mada-
lena, oliveira do Douro e vilar de Andorinho e 
São Félix da Marinha, na sua total extensão.
Zona II — restante área do concelho.

SECçÃo II
CÁLCuLo E FuNDAMENTAçÃo Do vALor 

DAS TAXAS
pELA prÁTICA DE AToS

Artigo 64.º
Fórmula de Cálculo

1 - o valor das taxas referidas no presente Ca-
pítulo foi determinado pelo custo da contrapar-
tida prestada, dando-se igualmente relevância 
ao benefício auferido pelo particular e a crité-
rios de desincentivo à prática de certos atos ou 

operações.
2 - o cálculo das taxas referidas no número an-
terior obedece à seguinte fórmula:
Custo = (MoD × h) + (CD) + (MoI × h) + (ToD 
× h)
Em que,
Taxa = Custo × B × I × D
Sendo que, h corresponde às horas de mão de 
obra direta necessária à prática do ato ou facto 
gerador de taxas;
MoD corresponde à mão de obra direta neces-
sária à prática do ato ou facto gerador de taxas; 
CD corresponde ao custo direto que abrange 
materiais consumíveis e despesas postais;
MoI corresponde à mão de obra indireta neces-
sária à eficiente prestação do serviço taxado, 
que pela sua transversalidade, se repercute em 
todos os atos e serviços prestados;
ToD, ou Taxa de overhead que corresponde a 
“outros custos indiretos”, estabelecendo-se as-
sim uma relação entre custos operacionais e o 
total de horas que estão disponíveis para mão-
-de-obra direta.
B, I e D, correspondem a coeficientes benefício, 
incentivo ou desincentivo, respetivamente, apli-
cáveis em cada caso.

Artigo 65.º
Fundamentação económico-financeira do va-

lor das taxas
A fundamentação económico-financeira do va-
lor das taxas previstas neste Capítulo consta do 
anexo I ao presente regulamento.

Artigo 66.º
Assuntos administrativos

os atos e operações de natureza administrativa 
a praticar no âmbito das operações de urbani-
zação e de edificação estão sujeitos ao paga-
mento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.

Artigo 67.º
Taxas pela apreciação do pedido

1 - Nos pedidos de informação simples e de in-
formação prévia respeitantes a operações ur-
banísticas serão cobradas as taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 - A apreciação de requerimentos de licença, 
de comunicação prévia, de autorização de uti-
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lização ou de legalização de operações urba-
nísticas, tal como os procedimentos simplifica-
dos e os pedidos de informação de legalização, 
bem como outros pedidos conexos, estão sujei-
tos ao pagamento de uma taxa, estipulada em 
função do tipo e dimensão da obra a executar, 
de acordo com o disposto na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.
3 - o pagamento das taxas mencionadas nos 
números anteriores deverá ser efetuado aquan-
do da entrega do respetivo pedido nos serviços 
municipais.
4 - os pedidos de licenciamento ou de autori-
zação de reparcelamento de propriedade com 
os efeitos destinados à constituição de lotes ou 
de parcelas para urbanização, estão sujeitos ao 
pagamento de taxa de apreciação, de acordo 
com o disposto na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

SECçÃo III
TAXAS DE EMISSÃo DE ALvArÁS

Artigo 68.º
Emissão de alvará de licença de loteamento 

com ou sem obras de urbanização
1 - A emissão do alvará de licença de loteamen-
to, bem como o reparcelamento destinado à 
constituição de lotes, estão sujeitos ao paga-
mento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento, sendo estas compos-
tas por uma parte fixa e por outra variável em 
função do número de lotes, fogos, unidades de 
ocupação e prazos de execução previstos para 
essas operações urbanísticas.
2 - Em qualquer caso de alteração à licença de 
loteamento será devida a taxa prevista no nú-
mero anterior, reduzida na sua metade.
3 - para efeitos de cálculo de valor da taxa de 
licença a área bruta de construção é o valor 
expresso em metros quadrados, resultante do 
somatório das áreas de todos os pavimentos 
(pisos), acima e abaixo do solo, medida pelo ex-
tradorso das paredes exteriores, com inclusão 
de sótãos não habitáveis, áreas destinadas a 
estacionamento, áreas técnicas nomeadamente 
(pT, central térmica, compartimento de recolha 
de lixo, compartimentos para reservatórios de 
gás ou outros produtos de petróleo), terraços, 
varandas, alpendres, platibandas, telheiros, pa-

las e das demais edificações, contíguas ou não 
ao edifício principal.

Artigo 69.º
Emissão de alvará de licença de obras de urba-

nização
1 - A emissão do alvará de licença de obras de 
urbanização, bem como o reparcelamento des-
tinado à constituição de parcelas para urbani-
zação, estão sujeitos ao pagamento das taxas 
fixadas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
2 - Qualquer aditamento ao alvará de licença de 
obras de urbanização está igualmente sujeito 
ao pagamento das taxas constantes na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 70.º
receção de obras de urbanização

os pedidos de vistoria para receção provisória 
e definitiva de obras de urbanização estão su-
jeitos ao pagamento da taxa prevista na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 71.º
Emissão de alvará de trabalhos de remodela-

ção dos terrenos
A emissão do alvará de licença para trabalhos 
de remodelação, nomeadamente, operações 
urbanísticas que impliquem a destruição do re-
vestimento vegetal, a alteração do relevo natu-
ral e das camadas de solo arável ou o derrube 
de árvores de alto porte ou em maciço, para fins 
não exclusivamente agrícolas, pecuários, flores-
tais ou mineiros, está sujeita ao pagamento das 
taxas constantes na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

Artigo 72.º
Emissão de alvará de licença para obras de 

edificação
1 - A emissão do alvará de licença para obras de 
construção, reconstrução, ampliação ou altera-
ção, está sujeita ao pagamento das taxas fixa-
das na Tabela Anexa ao presente regulamento, 
variando estas consoante o uso ou fim a que a 
obra se destina, a área bruta a edificar incluindo 
as áreas afetas a estacionamento automóvel, e 
o respetivo prazo de execução.
2 - para efeitos de cálculo da taxa devida pela 
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emissão do alvará atender-se-á ao conceito de 
área bruta de construção, previsto no n.º 3 do 
artigo 68.º do presente regulamento.

Artigo 73.º
operações de destaque

o pedido de destaque ou a sua reapreciação, 
e respetiva emissão de certidão estão sujeitos 
ao pagamento das taxas constantes na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 74.º
Autorização de utilização e de alteração do 

uso
1 - Nos casos referidos no n.º 5 do artigo 4.º do 
rJuE, a emissão do alvará está sujeita ao pa-
gamento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento, em função do número 
de fogos ou unidades de ocupação e seus ane-
xos.
2 - As taxas mencionadas no número anterior 
serão acrescidas dos valores determinados em 
função do número de metros quadrados dos fo-
gos, unidades de ocupação e seus anexos cuja 
utilização ou alteração seja requerida.

Artigo 75.º
vistorias

A realização de vistorias por motivo da realiza-
ção de operações urbanísticas, está sujeita ao 
pagamento das taxas fixadas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento.

Artigo 76.º
Emissão de alvará de licença parcial

1 - relativamente às obras de construção, de 
ampliação ou de alteração em área não abran-
gida por operação de loteamento, às obras 
de reconstrução, ampliação, alteração ou de-
molição de edifícios classificados ou em vias 
de classificação e às obras de construção, re-
construção, ampliação, alteração ou demolição 
de edifícios situados em zona de proteção de 
imóveis classificados, bem como dos imóveis 
integrados em conjuntos ou sítios classificados, 
ou em áreas sujeitas a servidão administrativa 
ou restrição de utilidade pública e as obras de 
reconstrução sem preservação das fachadas, 
a Câmara Municipal pode, a requerimento do 
interessado, aprovar uma licença parcial para 

construção da estrutura, desde que se verifi-
quem as seguintes condições:
a) Se encontre aprovado o projeto de arquite-
tura;
b) Tenham sido entregues os projetos de espe-
cialidades;
c) Tenha sido prestada caução para demolição 
da estrutura até ao piso da menor cota em caso 
de indeferimento.
2 - o deferimento do pedido de licença parcial 
dá lugar à emissão de alvará, mediante o pa-
gamento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.

Artigo 77.º
Licença relativa a obra inacabada

Nas situações referidas no artigo 88.º do rJuE, 
a concessão da licença especial para conclusão 
da obra está sujeita ao pagamento de uma taxa 
fixada de acordo com o seu prazo, nos termos 
estabelecidos na Tabela Anexa ao presente re-
gulamento.

Artigo 78.º
Deferimento tácito

1 - Nos casos de deferimento tácito do pedido 
de operações urbanísticas há lugar ao paga-
mento da taxa que seria devida em consequên-
cia da prática do respetivo ato expresso.
2 - Nos serviços competentes existirá uma có-
pia do presente regulamento e anexos à dispo-
sição do público para as situações em que se 
verifique a formação do deferimento tácito, e 
os interessados queiram proceder à liquidação 
das taxas.
3 - A autoliquidação prevista nos números an-
teriores só será admissível caso a Câmara Mu-
nicipal não proceda à liquidação das taxas em 
causa.
4 - para efeitos do presente artigo, o pagamen-
to das taxas municipais devidas pela operação 
urbanística resultantes da autoliquidação deve-
rá ser realizado à ordem da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, nos termos do disposto 
no n.º 9 do artigo 13.º do presente regulamento.

Artigo 79.º
renovação

1 - Nos casos referidos no artigo 72.º do rJuE, 
a apreciação do pedido de renovação e a emis-
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são do alvará resultante de renovação da licen-
ça estão sujeitas ao pagamento das taxas pre-
vistas, nos termos da Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - para efeitos de cálculo das taxas previstas 
no número anterior, o valor base será o apurado 
à data da entrada do requerimento de emissão 
de novo alvará.
3 - À apreciação destes pedidos é aplicável a 
taxa prevista para o efeito em função da natu-
reza da respetiva operação urbanística.

Artigo 80.º
prorrogações

Nas situações referidas nos artigos 53.º, n.ºs 3 e 
4, e 58.º, n.ºs 5 e 6, do rJuE, a apreciação dos 
pedidos de prorrogação e a sua concessão es-
tão sujeitas ao pagamento das taxas fixadas de 
acordo com o seu prazo, nos termos da Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 81.º
Execução por fases

1 - Em caso de deferimento do pedido de exe-
cução por fases, nas situações referidas nos ar-
tigos 56.º e 59.º do rJuE, o alvará abrange ape-
nas a 1.ª fase das obras, implicando cada fase 
subsequente um aditamento ao alvará, sendo 
devidas as taxas previstas no presente artigo.
2 - Na fixação das taxas referidas no número 
anterior, ter-se-á em consideração a obra ou 
obras a que se refere a fase ou aditamento.
3 - Na determinação do montante das taxas de-
vidas, será aplicável o estatuído nos artigos 68.º, 
70.º e 72.º deste regulamento, sendo devida a 
taxa equivalente à obra a executar na respeti-
va fase, com exceção da taxa de compensação 
aplicável à operação urbanística, que deverá ser 
paga na sua totalidade com a emissão do alvará 
de loteamento. 

Artigo 82.º
ocupação de espaço público

1- A ocupação de espaços públicos por motivo 
de operações urbanísticas está sujeita ao pa-
gamento das taxas aplicáveis, devendo previa-
mente ser requerido o licenciamento respetivo.
2 - o prazo de ocupação de espaço público por 
motivo de operações urbanísticas não pode ex-
ceder o prazo fixado nas licenças ou indicado 

nas comunicações prévias relativas às obras a 
que se reportam.
3 - No caso de operações urbanísticas isentas 
de controlo prévio, a licença de ocupação de 
espaço público será emitida pelo prazo solici-
tado pelo interessado, desde que adequado ao 
tipo de operação urbanística.

SECçÃo Iv
TAXA pELA rEALIZAçÃo, rEForço E MA-
NuTENçÃo DE INFrAESTruTurAS urBA-

NÍSTICAS (TMu)

Artigo 83.º
âmbito de aplicação

1 - Ficam sujeitos à taxa pela realização, reforço 
e manutenção de infraestruturas urbanísticas, 
aqui designada por TMu, todos os licenciamen-
tos, comunicações prévias para obras de edi-
ficação, operações de loteamento e respetivas 
alterações, pedidos de licenciamento ou de au-
torização de reparcelamento de propriedade 
destinados à constituição de lotes ou de par-
celas para urbanização, bem como as autori-
zações de alteração de utilização que, pela sua 
natureza impliquem um acréscimo de encargos 
públicos de realização, manutenção e reforço 
das infraestruturas.
2 - A taxa referida no número anterior destina-
-se a compensar o Município pelos encargos 
de obras por si realizadas ou a realizar, que se 
desenvolvam ou que se situem para além dos 
limites exteriores da área objeto da operação 
urbanística.
3 - Aquando da apresentação de comunicação 
prévia relativa a obras de construção não são 
devidas as taxas referidas no número anterior 
se as mesmas já tiverem sido pagas previamen-
te no âmbito do licenciamento ou de comuni-
cação prévia da correspondente operação de 
loteamento.
4 - para efeitos de aplicação das taxas previstas 
no presente Capítulo e no seguinte, são consi-
derados dois níveis (I e II), correspondentes a 
duas zonas geográficas do concelho, conforme 
definidas no presente regulamento.

Artigo 84.º
Incidência

A TMu é devida:
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a) No caso de licenciamento ou de comunica-
ção prévia de operações de loteamento e suas 
alterações;
b) Em zonas não tituladas por alvará de lotea-
mento, na construção de qualquer nova edifi-
cação, ou em caso de ampliações de constru-
ções existentes, considerando-se, neste caso, 
para efeitos de determinação da taxa, somente 
a área ampliada;
c) No caso de alterações de utilização de cons-
truções existentes que impliquem um acrésci-
mo de encargos públicos de realização, manu-
tenção e reforço de infraestruturas;
d) No caso de pedido de licenciamento ou de 
autorização de reparcelamento de propriedade 
destinado à constituição de lotes ou de parce-
las para urbanização.

Artigo 85.º
Fórmula de cálculo

1 - A TMu é fixada para cada unidade territorial 
em função do custo das infraestruturas e equi-
pamentos gerais a executar pela Câmara Muni-
cipal, dos usos e tipologias das edificações, de 
acordo com a seguinte fórmula:
TMu = S × C × I × Y × W
em que:
TMu (euro) - é o valor, em euros, da taxa devida 
ao Município pela realização, manutenção e re-
forço das infraestruturas urbanísticas;
S (m2) - área bruta de construção — é o valor, 
expresso em metros quadrados, resultante do 
somatório das áreas de todos os pavimentos 
(pisos), acima e abaixo do solo, medida pelo ex-
tradorso das paredes exteriores, com exclusão 
de sótãos não habitáveis, áreas destinadas a es-
tacionamento, áreas técnicas (pT, central térmi-
ca, compartimento de recolha de lixo, etc.), ga-
lerias exteriores, arruamentos e outros espaços 
livres de uso público cobertos pela edificação, 
terraços visitáveis, varandas e alpendres;
C (euro/m2) - valor correspondente a 85% do 
valor médio de construção por metro quadrado 
fixado anualmente para efeitos do artigo 39.º 
do Código do Imposto Municipal sobre os Imó-
veis (CIMI);
I - coeficiente que depende do tipo de opera-
ção sobre a qual incide a TMu;
Y - é um fator dependente da localização por 
zonas do concelho, definidas no presente re-

gulamento; 
W - é um fator que depende do tipo de utiliza-
ção das áreas construídas ou a construir.
2 - o coeficiente e fatores previstos no número 
anterior terão os seguintes valores:
I: 0,045
Y:
Zona - valor de Y;
I - 1,0;
II - 0,8.
W:
Tipo de utilização - valor de W;
Edifícios de habitação unifamiliar com área bru-
ta menor ou igual a 200 m2 - 0,5;
Armazéns ou indústrias localizados em áreas 
especificamente previstas para esse fim em 
pMoT em vigor - 0,6;
restantes casos - 0,65.
3 - Nos pedidos de alteração a licenças ou co-
municação prévia de operações de loteamento, 
a taxa municipal de urbanização apenas será 
liquidada quando exista aumento da área de 
construção; aumento da área do lote, por inclu-
são de área proveniente de outro prédio; ou al-
teração de utilização. 

Artigo 86.º
Tabela de aplicação da TMu

1 - A fim de facilitar a determinação da TMu, 
a Câmara Municipal disponibilizará no seu sítio 
eletrónico uma aplicação informática especifi-
camente desenvolvida para esse efeito.
2 - o montante da taxa a cobrar é o que resulta 
do produto área bruta de construção proposta 
(S) pelo valor da tabela da TMu, em função do 
tipo de operação e da parcela a urbanizar, da 
área geográfica e do uso a licenciar.
3 - Quando for dada à fração ou ao prédio uti-
lização diversa da inicialmente prevista e ou 
quando se proceder à sua ampliação, será co-
brada, no momento de emissão de nova auto-
rização de utilização e licença ou comunicação 
prévia de obras de ampliação, a diferença en-
tre o valor inicialmente pago e o que seria de-
vido pela nova utilização e ou pela totalidade 
da área resultante da ampliação nos termos do 
disposto no n.º 2 deste artigo, não havendo, em 
qualquer caso, lugar a reembolso por parte da 
Câmara Municipal. Se inicialmente não houver 
sido pago qualquer valor, por razões que resul-
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tem da legislação então aplicável, o valor a co-
brar corresponderá ao que estiver em vigor no 
momento da emissão da citada autorização de 
utilização e ou licença/comunicação prévia de 
obras de ampliação.
4 - Quando a ampliação respeitar a edifícios 
existentes com três pisos ou mais (excluindo 
caves), ainda que inseridos em operação de 
loteamento, correspondendo essa ampliação 
ao aumento do número de pisos, o montante 
da taxa a cobrar calculado nos termos do n.º 2 
deste artigo, deverá ser agravado pela aplica-
ção do fator corretivo 2,0.

Artigo 87.º
Alterações

A Câmara Municipal pode propor à Assembleia 
Municipal, quando achar conveniente, a aprova-
ção de outros coeficientes a integrar na fórmula 
prevista no n.º 1 do artigo 85.º, introduzindo por 
essa via outros fatores de política municipal.

Artigo 88.º
Disposições complementares

o plano anual de atividade da Câmara Munici-
pal fixará a percentagem do valor da cobrança 
da TMu que será destinado às juntas de fregue-
sia para obras de urbanização a seu cargo, não 
sendo esse valor inferior ao dobro da percen-
tagem estabelecida para as transferências au-
tomáticas do orçamento municipal para as fre-
guesias.

SECçÃo v
ouTrAS TAXAS

Artigo 89.º
procedimento de legalização

1 – pela emissão de alvará é devido o pagamen-
to da respetiva taxa, concretamente: 
a) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de obras, quando não seja necessária 
a emissão do alvará de licença de utilização;
b) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de obras, acrescidas das taxas devi-
das pela emissão do alvará de autorização de 
utilização, quando a operação se demonstre 
concluída e careça deste último; 
c) As taxas previstas para a emissão do alva-
rá de autorização de utilização, quando esteja 

apenas em causa a utilização de uma constru-
ção; 
d) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de loteamento, quando a operação 
urbanística a legalizar seja um loteamento. 
2 – Quando a operação a legalizar careça da 
realização de obra, e logo da necessária titula-
ção para legitimar os trabalhos a realizar, será 
emitido o respetivo alvará de licença de cons-
trução, procedendo-se em tal data à liquidação 
das taxas devidas por esta emissão, sendo a 
liquidação das taxas devidas pela emissão de 
alvará de autorização de utilização remetida 
para momento posterior à conclusão daquelas 
obras, se aplicável. 
3 – Quando o requerente seja notificado do ato 
de liquidação, e não proceda ao pagamento de 
tais taxas, tratando-se de obra concluída e que 
não careça da realização de qualquer trabalho 
de adequação ou obras de alteração, serão en-
cetados os devidos procedimentos com vista à 
cobrança coerciva de tais quantitativos, sendo 
que caso se conclua pela impossibilidade de 
cobrança não será emitido o respetivo título, 
caducando o ato de deferimento do pedido.
4 – A sujeição a procedimento de legalização 
não dispensa o requerente do pagamento da 
taxa municipal de urbanização ou da taxa de 
compensação urbanística, quando pela opera-
ção urbanística em causa fossem as mesmas 
devidas. 

Artigo 90.º
Licenciamento industrial

1 - Nos procedimentos para a instalação e ex-
ploração de estabelecimentos industriais de 
tipo 3, serão cobradas as taxas previstas na Ta-
bela Anexa ao presente regulamento.
2 - o pagamento das taxas é efetuado por au-
toliquidação.
3 - os valores de taxas previstos na Tabela Ane-
xa ao presente regulamento contemplam os 
montantes estipulados na legislação relativa ao 
Sistema de Indústria responsável, destinados 
a entidades públicas da administração central 
que intervenham nos atos de vistoria.

Artigo 91.º
Taxas e despesas de controlo do processo de 

autorização de instalação de infraestruturas de 
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suporte das estações de radiocomunicações
1 - Nos pedidos de autorização de instalação 
de Infraestruturas de Suporte das Estações de 
radiocomunicações serão cobradas as taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
2 - No momento da apresentação do pedido 
há lugar ao pagamento de um preparo corres-
pondente a 25% do valor da taxa devida, o qual 
será deduzido no ato de liquidação.
3 - o pagamento da taxa relativa à autorização 
de instalação de Infraestruturas de Suporte das 
Estações de radiocomunicações é efetuado 
após a emissão de guia respetiva.

Artigo 92.º
Taxas do processo de licenciamento de instala-

ções de armazenamento de produtos de pe-
tróleo e de postos de abastecimento de com-

bustíveis, incluindo de gpL
1 - Nos pedidos de licenciamento de instalações 
de armazenamento de produtos de petróleo e 
de postos de abastecimento de combustíveis, 
incluindo gpL, serão cobradas as taxas previs-
tas na Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 - o pagamento de taxas de apreciação dos 
pedidos de licenciamento deverá ser efetuado 
aquando da entrega do respetivo processo nos 
serviços municipais.

Artigo 93.º
Taxas dos pedidos de inspeção de ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 

rolantes
1 - Nos pedidos de inspeção, reinspecções e se-
lagem de ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes serão cobradas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - o pagamento das taxas aplicáveis deverá 
ser efetuado aquando da entrega do respetivo 
pedido de inspeção nos serviços municipais.

Artigo 94.º
Taxas de atribuição de número de polícia

Aos novos edifícios ou aos que sofram alte-
rações dos números de polícia, por efeito de 
obras, a Câmara atribuirá nova numeração me-
diante o pagamento das taxas previstas na Ta-
bela Anexa ao presente regulamento.

SECçÃo vI
CoMpENSAçÕES

Artigo 95.º
Cálculo do valor da compensação em numerá-
rio nos loteamentos e operações urbanísticas 

de impacte relevante
1 - o valor, em numerário, da compensação a 
pagar ao Município será determinado de acor-
do com a seguinte fórmula:
Compensação (euro) = [K1 × K2 × Aac (m2) × C 
(euro/m2)] / K3
em que:
K1 - é um fator variável em função da localiza-
ção, nos seguintes termos:
- em parcelas localizadas em zona I nos termos 
do artigo 63.º, K1=1,3
- em parcelas localizadas em zona II nos termos 
do artigo 63.º, K1=0,8
K2 - é um fator variável em função do índice de 
utilização (Iu) previsto, e que será determinado 
segundo a seguinte fórmula:
K2 = 1,5 × raiz quadrada de Iu
Índice de utilização (Iu) corresponde ao quo-
ciente entre a área bruta de construção e a área 
da parcela sujeita à operação urbanística;
K3 – é um fator variável em função da Aac, nos 
seguintes termos:
- K3 = 20 se Aac menor ou igual a 5.000 m2;
- K3 = 35 se Aac maior que 5.000 m2.
(Aac) = corresponde ao valor, em metros qua-
drados, da totalidade ou de parte dos espaços 
que deveriam ser cedidos e ou previstos para 
áreas de apoio coletivo (Aac), destinados à im-
plantação de infra -estruturas viárias, espaços 
verdes e de utilização coletiva e equipamentos, 
calculado de acordo com os parâmetros defini-
dos no artigo 144.º do regulamento do plano 
Diretor Municipal;
C – é o valor correspondente a 85% do valor 
médio de construção por metro quadrado fixa-
do anualmente para efeitos do artigo 39.º do 
Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis 
(CIMI).
2 - o preceituado no número anterior é tam-
bém aplicável, com as devidas adaptações, ao 
cálculo do valor da compensação em numerá-
rio às obras de edificação com impacto urba-
nístico relevante, conforme descritas no artigo 
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50.º do regulamento Municipal de urbanização 
e Edificação.
3 - Em operações urbanísticas que integrem o 
uso de posto de abastecimento de combustí-
veis, será adicionado ao valor resultante do cál-
culo descrito no ponto 1, um valor de compen-
sação adicional determinado de acordo com a 
mesma fórmula, em que:
- K1 terá o valor de 2,9 em parcelas localizadas 
total ou parcialmente na faixa de 500 metros 
adjacente a Eixos de Alta Capacidade ou Eixos 
Concelhios Estruturantes em qualquer zona do 
concelho, o valor de 1,3 quando localizadas em 
zona I nos termos do presente regulamento, o 
valor de 0,75 quando localizadas em zona II nos 
termos do presente regulamento;
- para o cálculo de K2, o Índice de utilização 
(Iu) corresponde ao quociente entre o número 
total de ilhas (unidades de abastecimento com 
capacidade funcional para abastecer em simul-
tâneo até duas viaturas) e o número de ilhas 
destinadas a combustíveis alternativos, nomea-
damente, eletricidade, hidrogénio, gás natural 
(incluindo o biometano em forma gasosa [gás 
natural comprimido (gNC)] ou em forma lique-
feita [gás natural liquefeito (gNL)] e gás de pe-
tróleo liquefeito (gpL), ou outro;
- Aac terá o valor de 1000
- K3 terá o valor de 20
4 - Em alterações às licenças de loteamento o 
valor de K2 será sempre de 1 e o valor de Aac 
referenciar-se-á à área sujeita à alteração.
5 - No caso de obras de alteração, reconstrução 
ou ampliação em edificações licenciadas e que 
tenham impacto urbanístico relevante, nos ter-
mos definidos no artigo 50.º do regulamento 
Municipal de urbanização e Edificação, o valor 
da compensação a pagar ao Município resulta 
da diferença entre o cálculo do valor da com-
pensação da solução original e o valor da com-
pensação da solução final, tendo ambas por 
base a fórmula de cálculo descrita no n.º 1.

Artigo 96.º
Compensação em espécie

1 - Feita a determinação do montante total da 
compensação a pagar, se a câmara aceitar o 
pagamento em espécie, o promotor do lotea-
mento deverá apresentar à Câmara Municipal a 
documentação comprovativa da posse do ter-

reno a ceder nos seguintes termos:
a) requerimento dirigido ao presidente da câ-
mara onde esclarece a sua proposta, indicando 
o valor do terreno;
b) planta de localização do prédio;
c) Levantamento topográfico do prédio atuali-
zado, e, existindo, em suporte digital.
2 - o pedido referido no número anterior será 
objeto de análise e parecer técnico, que deverá 
incidir sobre os seguintes aspetos:
a) Capacidade de utilização do terreno;
b) Localização e existência de infraestruturas;
c) A possível utilização do terreno pela autar-
quia.
3 - haverá lugar à avaliação de terrenos ou imó-
veis a ceder ao Município, sendo o seu valor ob-
tido com recurso ao seguinte método:
a) A avaliação será efetuada por uma comis-
são composta por três elementos, sendo dois 
nomeados pela Câmara Municipal e o terceiro 
pelo promotor da operação urbanística;
b) As decisões da comissão serão tomadas por 
maioria absoluta dos votos dos seus elementos.
4 - As despesas correspondentes ao pagamen-
to dos honorários do avaliador nomeado pelo 
promotor da operação urbanística, serão assu-
midas por este.
5 - Quando se verificarem diferenças entre o 
valor calculado para a compensação devida em 
numerário e o valor dessa compensação a en-
tregar em espécie, as mesmas serão liquidadas 
da seguinte forma:
a) Se o diferencial for favorável ao Município, 
será o mesmo pago em numerário pelo promo-
tor da operação urbanística;
b) Se o diferencial for favorável ao promotor, 
ser-lhe-á o mesmo entregue pelo município.
6 - Se o valor proposto no relatório final da co-
missão referida no n.º 3 não for aceite pela Câ-
mara Municipal ou pelo promotor da operação 
urbanística, recorrer-se-á a uma comissão arbi-
tral, que será constituída nos termos do artigo 
118.º do rJuE.
7 - A Câmara Municipal poderá delegar no pre-
sidente esta competência, que a poderá subde-
legar em qualquer dos vereadores.
8 - o preceituado nos números anteriores é 
aplicável às situações previstas no artigo 50.º 
do regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação.
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TÍTuLo III
CoNTrAorDENAçÕES

Artigo 97.º
Competência

Compete ao presidente da Câmara, com a fa-
culdade de delegação em qualquer dos restan-
tes membros da Câmara Municipal, determinar 
a instauração dos processos de contraordena-
ção e aplicação de coimas nos termos da lei.

Artigo 98.º
Contraordenações

1 - Sem prejuízo da previsão, em cada caso, de 
outras formas de responsabilidade, as infrações 
às normas reguladoras das taxas municipais, 
constituem contraordenações previstas e puní-
veis nos termos legais em vigor.
 2 - As molduras previstas no presente regula-
mento são aplicadas em dobro às pessoas co-
letivas, salvo disposição expressa em contrário.
3 - Dentro da moldura prevista, a determinação 
da medida concreta da coima a aplicar é de-
terminada em função da gravidade da infração, 
da culpa, da situação económica do infrator, 
do benefício económico retirado com a prática 
da infração, da conduta anterior e posterior do 
agente e das exigências de prevenção.
4 - A tentativa e a negligência são puníveis.
5 - o pagamento das coimas previstas no pre-
sente regulamento não dispensa os infratores 
do dever de reposição da legalidade.
6 – Sem prejuízo do disposto no número an-
terior sempre que seja comprovado o cumpri-
mento do dever de reposição da legalidade e 
o infrator não registe, nos três anos anteriores, 
condenações pela prática de infrações ao pre-
sente regulamento ou diploma legal da com-
petência do Município, o limite mínimo da coi-
ma prevista para a contraordenação praticada 
pode ser reduzido até ao máximo de metade.
7 - para efeitos de redução da coima prevista 
no número anterior a reposição da legalidade 
deverá ser comprovada sempre antes da de-
cisão administrativa proferida no processo de 
contraordenação.

Artigo 99.º
Infrações

1 - Constituem contraordenações, puníveis com 

coima as seguintes infrações:
a) A prática de ato ou facto sem o prévio paga-
mento das taxas e outras receitas municipais, 
salvo nos casos expressamente permitidos;
b) A inexatidão dos elementos fornecidos pelos 
interessados para liquidação das taxas e outras 
receitas municipais;
c) A falsidade dos elementos fornecidos pelos 
interessados para liquidação e apreciação da 
isenção ou redução das taxas e outras receitas 
municipais.
2 - Nos casos previstos na alínea a) do número 
anterior, aplicam-se as coimas previstas para a 
falta de licenciamento ou autorização, podendo 
haver ainda lugar à remoção da situação ilícita.
3 - No caso previsto na alínea b) do n.º 1, os 
montantes mínimo e máximo da coima são, res-
petivamente, de 150 a 500 euros para as pes-
soas singulares e de 300 a 1 000 euros para as 
pessoas coletivas.
4 - A infração prevista na alínea c) do n.º 1 é 
punida com coima de 250 a 2 000 euros para 
as pessoas singulares e de 2 500 a 5 000 euros 
para as pessoas coletivas.

Artigo 100.º
Apreensão provisória de objetos

1 - podem ser provisoriamente apreendidos os 
objetos que serviram, ou estavam destinados a 
servir, para a prática de uma contraordenação, 
bem como quaisquer outros que sejam suscetí-
veis de servir de prova.
2 - os objetos apreendidos são restituídos 
quando se tornar desnecessária a sua apreen-
são, para efeitos de prova, ou logo que a deci-
são condenatória se torne definitiva, a menos 
que o Município pretenda declará-los perdidos, 
a título de sanção acessória.

Artigo 101.º
Sanções acessórias

1- Sem prejuízo da aplicação das coimas previs-
tas no presente título, são ainda aplicáveis as 
seguintes sanções acessórias, a determinar em 
função da gravidade da infração e da culpa do 
agente:
a) perda de objetos pertencentes ao agente da 
infração;
b) Interdição do exercício de profissões ou ati-
vidades na área do Município, cujo exercício 
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dependa de licença ou autorização dos seus 
órgãos;
c) privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado pelos órgãos competentes do Mu-
nicípio;
d) privação do direito de participar em feiras ou 
mercados no Município;
e) privação do direito de participar em arrema-
tações ou concursos públicos que tenham por 
objeto a empreitada ou a concessão de obras 
públicas municipais, o fornecimento de bens e 
serviços, a concessão de serviços públicos que 
seja da competência da autarquia e a atribuição 
de licenças ou alvarás;
f) Encerramento de estabelecimento cujo fun-
cionamento esteja sujeito a autorização ou li-
cença da autarquia, quando a ele esteja direta-
mente relacionado o cometimento da infração;
g) Suspensão de autorizações, licenças ou al-
varás concedidos pela autarquia para ocupação 
de espaço do domínio público ou para o exercí-
cio de atividade conexa.
2 - As sanções referidas nas alíneas b) a g) do 
número anterior têm a duração máxima de dois 
anos, contados a partir da decisão condenató-
ria definitiva.

TÍTuLo Iv
gArANTIAS FISCAIS

Artigo 102.º
garantias fiscais

1 - Compete à Câmara Municipal a cobrança 
coerciva das dívidas ao Município provenientes 
de taxas municipais, aplicando-se, com as ne-
cessárias adaptações, o Código de processo e 
de procedimento Tributário.
2 - os sujeitos passivos da obrigação tributária 
podem reclamar ou impugnar a respetiva liqui-
dação, nos termos do Código de processo e de 
procedimento Tributário.
3 - A reclamação é deduzida perante a Câmara 
Municipal no prazo de 30 dias a contar da noti-
ficação da liquidação.
4 - A reclamação presume -se indeferida, para 
efeitos de impugnação judicial, se não for deci-
dida no prazo de 60 dias.
5 - Do indeferimento, tácito ou expresso, cabe 
impugnação judicial para o Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal da área do Município, no prazo 

de 60 dias a contar do indeferimento.
6 - A impugnação judicial depende da prévia 
dedução da reclamação prevista no n.º 2 do 
presente artigo.

TÍTuLo v
DISpoSIçÕES FINAIS

Artigo 103.º
Interpretação e integração das lacunas

os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 
interpretação e aplicação do presente regula-
mento são resolvidos por recurso aos critérios 
legais de interpretação e integração de lacunas.

Artigo 104.º
remissões

As remissões feitas para os preceitos que, en-
tretanto, venham a ser revogados ou alterados, 
consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.

Artigo 105.º
Norma revogatória

1 - Com a entrada em vigor do presente regu-
lamento e respetivos Anexos ficam revogados:
a) o regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, aprovado, 
em dezembro de 2009, pela Assembleia Muni-
cipal e alterado pelos regulamentos publicado 
no Dr, 2.ª série, n.º 8, de 11 de janeiro de 2017, 
no tocante às taxas de estacionamento e pelo 
regulamento n.º 306/2017, de 7 de junho, pu-
blicado no Dr, 2.ª série, n.º 110 de 7 de junho, 
no que concerne à possibilidade de redução em 
50% do valor das taxas municipais a pagar por 
comerciantes;  
b) A parte vI e os anexos I e Iv do regulamento 
Municipal de urbanização e Edificação, publica-
do no Diário da república, 2.ª série, N.º 249, de 
22 de dezembro de 2015.
2 - Ficam, igualmente, revogados todos os re-
gulamentos, posturas, normas internas e tabe-
las em vigor neste Município que disponham 
sobre as mesmas matérias e que com o presen-
te regulamento estejam em contradição.
3 – A entrada em vigor do presente regula-
mento não afasta a aplicação das normas legais 
e dos regulamentos que definam taxas e outras 
receitas, não previstas neste diploma e respeti-



regulamentos

nº 101 | março 2019 | BoletIm munIcIpal

160

va tabela anexa.
4. Enquanto não entrar em vigor o balcão único 
eletrónico dos serviços, a que se reporta o De-
creto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, aplicam-se, 
aos procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de abril, na sua atual redação, as 
disposições regulamentares em vigor antes da 
presente alteração.

Artigo 106.º
Entrada em vigor

o presente regulamento e respetivos anexos 
entram em vigor no dia 1 do 3.º mês seguinte ao 
da sua publicação nos termos da lei.

ANEXo I
Fundamentação económico-financeira relativa 

ao valor das taxas
(em conformidade com a alínea c) do n.º 2 do 
artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de de-
zembro).

a - rELaTÓrIo
FuNDAMENTAçÃo ECoNÓMICo-FINANCEI-
rA DAS TAXAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA
o presente anexo visa dar cumprimento ao dis-
posto na alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º da Lei 
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, designada-
mente proceder à fundamentação económico-
-financeira das Taxas Municipais.

I. ENQuADrAMENTo NorMATIvo
o regime geral das Taxas das Autarquias Locais 
(rgTAL) foi aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro e entrou em vigor a 1 de 
Janeiro de 2007.
As taxas cobradas pelo Município inserem-
-se no âmbito do seu poder tributário e a sua 
criação, mediante regulamento aprovado pelo 
órgão deliberativo, está subordinada aos prin-
cípios da equivalência jurídica, da justa repar-
tição dos encargos públicos e da publicidade e 
incide sobre utilidades prestadas aos particula-
res, geradas pela sua atividade ou resultantes 
da realização de investimentos municipais, de-
signadamente:
• Realização, manutenção e reforço de infraes-
truturas urbanísticas primárias e secundárias; 
• Concessão de licenças, prática de atos admi-

nistrativos e satisfação administrativa de outras 
pretensões de carácter particular; 
• Utilização e aproveitamento de bens do domí-
nio público e privado municipal; 
• Gestão de tráfego e de áreas de estaciona-
mento; 
• Gestão de equipamentos públicos de utiliza-
ção coletiva; 
• Prestação de serviços no domínio da preven-
ção de riscos e da proteção civil; 
• Atividades de promoção de finalidades so-
ciais e de qualificação urbanística, territorial e 
ambiental; 
• Atividades de promoção do desenvolvimento 
e competitividade local e regional; 
As taxas das autarquias locais, nos termos do  
art.º 3.º do rgTAL, são tributos que assentam: 
a. Na prestação concreta de um serviço público 
local; 
b. Na utilização privada de bens do domínio pú-
blico e privado da Autarquia; ou
c. Na remoção de um obstáculo jurídico ao 
comportamento  dos particulares, quando tal 
seja atribuição das autarquias locais, nos ter-
mos da lei.
o rgTAL determina que na fixação do valor 
das taxas os Municípios devem respeitar o prin-
cípio da equivalência jurídica, segundo o qual 
o valor das taxas das autarquias locais é fixado 
de acordo com o princípio da proporcionalida-
de e não deve ultrapassar o custo da atividade 
pública local (CApL) ou o benefício auferido 
pelo particular (BAp) conforme alude o art.º 4.º. 
Mais refere que o valor das taxas, respeitando a 
necessária proporcionalidade, pode ser fixado 
com base em critérios de desincentivo à prática 
de certos atos ou operações. 
A proporcionalidade imposta, quando seja uti-
lizado um critério de desincentivo, revela-se 
como um princípio da proibição de excesso, im-
pondo um razoável controlo da relação de ade-
quação da medida com o fim a que se destina.
Esquematicamente:

Entendem-se externalidades como as ativida-
des que envolvem a imposição involuntária de 
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efeitos positivos ou negativos sobre terceiros 
sem que estes tenham oportunidade de os im-
pedir.
Quando os efeitos provocados pelas atividades 
são positivos, estas são designadas por exter-
nalidades positivas. Quando os efeitos são ne-
gativos, designam-se por externalidades nega-
tivas. 
As externalidades envolvem uma imposição in-
voluntária.
Dispõe a alínea c) do n.º 2 do art.º 8.º do rgTAL 
que o regulamento que crie taxas municipais 
contém obrigatoriamente, sob pena de nulida-
de, a fundamentação económico-financeira re-
lativa ao valor das taxas.
o princípio da equivalência jurídica, em con-
creto a equivalência económica, pode, pois, ser 
concretizado conforme se referiu, pela via do 
custo, adequando as taxas aos custos subja-
centes às prestações que as autarquias levam 
a cabo, fixando-as num montante igual ou in-
ferior a esse valor, ou pela via do benefício, 
adequando-as ao valor de mercado que essas 
prestações revestem, quando essa compara-
ção seja possível. Quando esta comparação 
com atividades semelhantes prosseguidas por 
terceiros não é possível, por estarmos perante 
prestações exercidas no âmbito do poder de 
autoridade sem similitude no mercado, o inde-
xante deverá ser, em regra, o CApL.

o CApL está presente na formulação do inde-
xante de todas as taxas, mesmo naquelas que 
são fixadas, maioritariamente, em função do 
BAp ou numa perspetiva de desincentivo, vi-
sando a modulação e regulação de comporta-
mentos. 
o valor fixado de cada taxa poderá ser o resul-
tado da seguinte função:

Assim, cumpre sistematizar para todas as ta-
xas o custo da atividade pública local (CApL) 
compreendendo os custos diretos e indiretos, 
os encargos financeiros, amortizações e futuros 
investimentos a realizar pelo Município. o CApL 
consubstancia, em regra, a componente fixa da 
contrapartida, correspondendo a componente 
variável à fixação adicional de coeficientes e 
valores concernentes à perspetiva do BAp ou 
desincentivo.
Na delimitação do CApL foram arrolados os 
custos diretos. Em conformidade com o supra 
aludido foi conduzido um exaustivo arrolamen-
to dos fatores “produtivos” que concorrem di-
reta e indiretamente para a formulação de pres-
tações tributáveis no sentido de apurar o CApL.
Entenderam-se como fatores “produtivos” a 
mão-de-obra direta, o mobiliário e hardware e 
outros custos diretos necessários à execução 
de prestações tributáveis.
os custos de liquidação e cobrança das taxas 
têm uma moldura fixa e são comuns a todas 
elas pelo que foi estimado um procedimento 
padrão para estas tarefas.
Atendendo à natureza e etimologia das taxas 
fixadas são possíveis de estabelecer, em nosso 
entender, duas tipologias:
• Tipo I – Taxas administrativas, taxas decorren-
tes da prestação concreta de um serviço pú-
blico local, ou atinentes à remoção de um obs-
táculo jurídico (ex. análises de pretensões de 
Munícipes e emissão das respetivas licenças);
• Tipo II – Taxas inerentes à utilização de equi-
pamentos e infraestruturas do domínio públi-
co e privado Municipal, em que se verifica um 
aproveitamento especial e individualizado des-
tes cuja tangibilidade económica seja possível.

II. ENQuADrAMENTo METoDoLÓgICo
passamos a descrever a fórmula de cálculo uti-
lizada para cada uma das tipologias descritas.
TIpo I - TAXAS ADMINISTrATIvAS, TAXAS DE-
CorrENTES DA prESTAçÃo CoNCrETA DE 



regulamentos

nº 101 | março 2019 | BoletIm munIcIpal

162

uM SErvIço pÚBLICo LoCAL, ou ATINENTES 
À rEMoçÃo DE uM oBSTÁCuLo JurÍDICo
para cada prestação tributável, foram mapea-
das as várias atividades e tarefas e identifica-
dos os equipamentos (mobiliário e hardware) 
e a mão-de-obra necessária reduzindo a inter-
venção/utilização/consumo a minutos.
o valor do Indexante CApL é apurado, por taxa, 
através da aplicação da seguinte fórmula:

Em que:
A. CMTgp - É o custo médio do minuto/traba-
lhador por grupo de pessoal calculado recor-
rendo à seguinte fórmula:

(1) resulta da soma das remunerações e dos 
encargos com estas por grupo de pessoal.
(2) resulta da seguinte fórmula 52 x (n-janeiro), 
em que:
. 52 é o número de semanas do ano;
. n – Nº de horas de trabalho semanais (assu-
miram-se as 35 horas semanais como sendo o 
valor padrão);
. janeiro – Nº de horas de trabalho perdidas em 
média por semana (feriados, férias, % média de 
faltas por atestado médico – Foi tido em con-
ta o absentismo médio por grupo de pessoal 
constante do Balanço Social).
B. MCgp – São os minutos/trabalhador “con-
sumidos” nas tarefas e atividades que concor-
rem diretamente para a concretização de uma 
prestação tributável. No mapeamento dos fato-
res produtivos foi subsidiariamente assumido o 
disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei das Finan-
ças Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
que determina que para efeito do apuramento 
dos custos de suporte à fixação dos preços, os 
mesmos “são medidos em situação de eficiên-

cia produtiva …”o que significa que os fatores 
produtivos deverão ser mapeados numa pers-
pectiva de otimização, ou seja, que os mesmos 
estão combinados da melhor forma possível 
sem dispêndios desnecessários
C. CKv - É custo Km/viatura calculado por re-
curso à seguinte fórmula:

Em que:
(1) Amortização correspondente;
(2) Custo associado aos pneus;
(3) Despesas com combustível;
(4) Manutenções e reparações ocorridas;
(5) Custo do seguro;
(6) outros custos.
Sempre que numa prestação tributável seja 
necessária a utilização de viaturas para a sua 
concretização, designadamente em sede de 
vistorias e demais deslocações, foi definido um 
percurso médio em Km e em Minutos e, bem 
assim, foi tipificada a composição da equipa 
ajustada por prestação tributável, visando criar 
uma justiça relativa para todos os Munícipes in-
dependente da localização da pretensão no es-
paço do Concelho.
A. CCET - É o custo inerente à consulta a enti-
dades terceiras quando a elas houver lugar (ex. 
CCDr, Ep,…) . Este valor foi incorporado nas 
prestações tributáveis em que esta atividade é 
recorrente, padronizando-se um valor que cor-
responde à atividade administrativa necessária 
e ao custo de expediente;
B. CMAT - resulta da soma das amortizações 
anuais dos equipamentos e hardware, à dispo-
sição de cada colaborador e que fazem parte 
do conjunto de equipamentos, e dos artigos de 
economato de que este necessita para a pros-
secução das tarefas que lhe estão cometidas 
em sede de prestações tributáveis. 
C. CLCE – Corresponde aos custos de liquida-
ção, cobrança e expediente comuns a todas as 
taxas;
D. Cps – São os custos com prestadores de 
serviços externos (pessoas coletivas ou singu-
lares) cuja intervenção concorre diretamente 
para a concretização de prestações tributáveis 
(ex. Taxa de inspeção a ascensores, em que a 
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vistoria é, em regra, concretizada por entidade 
terceira subcontratada para o efeito);
E. CInd - Corresponde aos custos indiretos ra-
teados por cada taxa, por exemplo:
- Custos de elaboração e revisão dos Instru-
mentos Municipais de ordenamento e planea-
mento do Território - assumindo-se uma vida 
útil de 10 anos;
- Custos anuais das licenças de software espe-
cífico de suporte ao licenciamento;
- Custos anuais do atendimento (front-office) 
indiferenciado por domínio ou sector;
- outros custos indiretos com particular relação 
com a prestação tributável.
Consta do anexo A o detalhe, por taxa, da fun-
damentação económica e financeira em confor-
midade com a alínea c) do n.º 2, do artigo 8.º do 
regime geral das Taxas referente.

III. CoNSIDErANDoS SoBrE oS DoMÍNIoS 
CoM prESTAçÕES TrIBuTÁvEIS

Tecemos, de seguida, alguns considerandos 
sobre os domínios com prestações tributáveis 
agora alterados e alguns dos pressupostos que 
estiveram na base concetual de suporte à fun-
damentação das respetivas taxas.
MErA CoMuNICAçÃo prÉvIA 
A taxa prevista tem por contrapartida a apre-
ciação dos elementos instrutórios relativos a 
Meras Comunicações prévias submetidos, no-
meadamente, via portal do Empreendedor ou 
no âmbito do regime Jurídico da urbanização 
e Edificação e aplica-se sempre que seja utiliza-
do esta forma de controlo prévio. 
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo
Como suporte à fundamentação do valor das 
taxas fixadas em contrapartida das permissões 
administrativas sob a forma de “Autorização” 
foi tido em conta, sobretudo, o custo da con-
trapartida administrativa, designadamente os 
custos inerentes à atividade de apreciação e 
decisão.
prESTAçÕES DE SErvIçoS gErAIS - CErTI-
DÕES, FoToCÓpIAS E ouTroS DoCuMEN-
ToS INErENTES Ao ACESSo À INForMAçÃo 
NA poSSE Do MuNICÍpIo 
o acesso dos cidadãos aos documentos ad-
ministrativos está consagrado no n.º 2 do art.º 
268.º da Constituição da república portugue-
sa cuja regulamentação está densificada na Lei 

n.º 26/2016, de 22 de agosto, em concordância 
com os princípios da publicidade, da transpa-
rência, da igualdade, da justiça e da imparcia-
lidade.
Em conformidade com o art.º 3.º da Lei n.º 
26/2016, considera-se documento administrati-
vo qualquer conteúdo, ou parte desse conteú-
do, que esteja na posse ou seja detido em nome 
dos órgãos municipais, seja o suporte de infor-
mação sob forma escrita, visual, sonora, eletró-
nica ou outra forma material, neles se incluindo, 
designadamente, aqueles relativos a; 
i) procedimentos de emissão de atos e regula-
mentos administrativos; 
ii) procedimentos de contratação pública, in-
cluindo os contratos celebrados; 
iii) gestão orçamental e financeira dos órgãos 
e entidades; 
iv) gestão de recursos humanos, nomeada-
mente os dos procedimentos de recrutamen-
to, avaliação, exercício do poder disciplinar e 
quaisquer modificações das respetivas relações 
jurídicas..
o acesso aos documentos administrativos exer-
ce-se através dos seguintes meios, conforme 
opção do requerente: 
a) Consulta gratuita, eletrónica ou efetuada 
presencialmente nos serviços que os detêm; 
b) reprodução por fotocópia ou por qualquer 
meio técnico, designadamente visual, sonoro 
ou eletrónico; 
c) Certidão. o acesso através dos meios pre-
vistos nas alíneas b) e c) faz-se através de um 
único exemplar, sujeito a pagamento, pelo re-
querente, da taxa fixada, que deve obedecer 
aos seguintes princípios: 
a) Corresponder à soma dos encargos propor-
cionais com a utilização de máquinas e ferra-
mentas de recolha, produção e reprodução do 
documento, com os custos dos materiais usa-
dos e com o serviço prestado, não podendo ul-
trapassar o valor médio praticado no mercado 
por serviço correspondente; 
b) No caso de emissão de certidão, quando o 
documento disponibilizado constituir o resul-
tado material de uma atividade administrativa 
para a qual sejam devidas taxas ou emolumen-
tos, os encargos referidos na alínea anterior po-
dem ser acrescidos de um valor razoável, tendo 
em vista os custos diretos e indiretos dos in-
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vestimentos e a boa qualidade do serviço, nos 
termos da legislação aplicável; 
c) Às taxas cobradas pode acrescer, quando 
aplicável e exigido por lei, o custo da anonimi-
zação dos documentos e os encargos de re-
messa, quando esta seja feita por via postal; 
d) No caso de reprodução realizada por meio 
eletrónico, designadamente envio por correio 
eletrónico, não é devida qualquer taxa.
Nesta conformidade, para as taxas desta natu-
reza foi considerado o Custo da Atividade pú-
blica Local (CApL) entendido como o custo dos 
materiais consumidos e da mão-de-obra utiliza-
da e, quando aplicável, foram tidos como refe-
rencial os valores praticados no mercado para 
prestações idênticas consubstanciando estes a 
demonstração do Benefício Auferido pelo par-
ticular (BAp).
TAXAS por AToS E LICENCIAMENToS DIvEr-
SoS
Como suporte à fundamentação do valor das 
taxas fixadas em contrapartida dos atos e licen-
ciamentos diversos foi tido em conta, sobretu-
do, o custo da contrapartida, designadamente 
os custos inerentes à atividade de apreciação 
e licenciamento. Nalguns casos, devidamente 
identificados no anexo, foi ainda fixado um coe-
ficiente de desincentivo conducente a regular, 
mas não inibir, atividades que gerassem exter-
nalidades negativas.
A fundamentação económica e financeira teve 
por fundamento o custo da atividade pública 
local (custo da apreciação do pedido, quando 
aplicável), benefício auferido pelo particular e 
fixação de um elemento regulador, mas não ini-
bidor.
urBANIZAçÃo, EDIFICAçÃo E SErvIçoS E 
LICENCIAMENToS CoNEXoS
As taxas atinentes a operações urbanísticas di-
videm-se em três grandes domínios:
• Taxas que tributam a apreciação e licencia-
mento de operações urbanísticas concernentes 
à remoção de um obstáculo jurídico, cuja fun-
damentação e fixação do valor do tributo as-
sentou, sobretudo, no custo da contrapartida;
• Taxa pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas urbanísticas cuja fórmula se pre-
vê no regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação.
• Compensação pela não cedência de terrenos.

gESTÃo Do ESpAço pÚBLICo
Quando o uso privativo do domínio público e 
privado do Município, incluindo o subsolo, é 
consentido a pessoas determinadas, com base 
num título jurídico individual, que do mesmo 
retira uma especial vantagem, impõe-se que a 
regra da gratuitidade da utilização comum do 
domínio público ceda perante a regra da one-
rosidade.
o tributo exigido a propósito da ocupação e 
utilização do solo, subsolo e espaço aéreo tem 
contrapartida na disponibilidade dessa ocupa-
ção e utilização em benefício do requerente, 
para satisfação das suas necessidades indivi-
duais.
Nesta conformidade, entende-se que esta utili-
zação consubstancia a contraprestação especí-
fica correspetiva do pagamento da taxa e que 
se consubstancia na utilização individualizada 
(pois que excludente da utilização para outros 
fins) do domínio público para fins não apenas 
de interesse geral.
pretende-se, pois, para as taxas fixadas neste 
domínio, além de demonstrar o custo da con-
trapartida (CApL) inerente à apreciação e licen-
ciamento, incorporar um elemento regulador, 
mas não inibidor, na utilização individualizada 
dos bens de domínio público atendendo ao be-
nefício auferido. 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de abril, alterada pelo Decreto-Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, passam a coexistir 
três situações:
• A ocupação respeita as finalidades admis-
síveis no art.º 10.º daquele diploma e está em 
conformidade com a lei e regulamentos – Taxa 
de Mera Comunicação prévia à qual acresce 
a taxa variável indexada ao volume/espaço e 
tempo de ocupação;
• A ocupação respeita as finalidades admissí-
veis no art.º 10.º daquele diploma mas não está 
em conformidade com a lei e regulamentos – 
Taxa de Autorização à qual acresce a taxa va-
riável indexada ao volume/espaço e tempo de 
ocupação;
• A ocupação não respeita as finalidades admis-
síveis no art.º 10.º daquele diploma ainda que 
esteja em conformidade com a lei e regulamen-
tos – Taxa de regime geral de ocupação do 
Espaço público à qual acresce a taxa variável 
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indexada ao volume/espaço e tempo de ocu-
pação.
puBLICIDADE
Considera-se publicidade, conforme define o 
Código da publicidade aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, qualquer 
forma de comunicação feita por entidades de 
natureza pública ou privada, no âmbito de uma 
atividade comercial, industrial, artesanal ou li-
beral, com o objetivo direto ou indireto de:
a. promover, com vista à sua comercialização 
ou alienação, quaisquer bens ou serviços;
b. promover ideias, princípios, iniciativas ou ins-
tituições.
Conforme dispõe a Lei n.º 97/88, de 17 de agos-
to as mensagens publicitárias devem preservar 
o equilíbrio urbano e ambiental.
o licenciamento de mensagens publicitárias 
tem em vista salvaguardar a realização dos se-
guintes objetivos:
a. Não provocar obstrução de perspetivas pa-
norâmicas ou afetar a estética, o ambiente dos 
lugares ou da paisagem;
b. Não prejudicar a beleza ou o enquadramento 
de monumentos nacionais, de edifícios de in-
teresse público ou outros suscetíveis de serem 
classificados pelas entidades públicas;
c. Não causar prejuízos a terceiros;
d. Não afetar a segurança de pessoas ou de 
bens, nomeadamente, na circulação rodoviária 
ou ferroviária;
e. Não apresentar disposições, formatos ou co-
res, que possam confundir-se com as da sinali-
zação do tráfego;
f. Não prejudicar a circulação dos peões, desig-
nadamente dos deficientes;
g. Não prejudicar a iluminação pública;
h. Não prejudicar a visibilidade de placas topo-
nímicas e demais placas sinaléticas de interesse 
público.
Assim, a fundamentação económica e financei-
ra das taxas de publicidade teve em conta, por 
um lado, o custo da contrapartida, designada-
mente o custo da atividade de licenciamento e 
por outro, introduzir mecanismos reguladores, 
designadamente de desincentivo a mensagens 
e ações publicitárias tendentes a afetar a pre-
servação do equilíbrio urbano e ambiental, eli-
minando ou minimizando as que geram exter-
nalidades negativas.

Desta forma, para a fundamentação das taxas 
de apreciação/licenciamento concorreram dois 
indexantes:
a. o custo inerente aos intervenientes no proce-
dimento de licenciamento incluindo, nos casos 
aplicáveis, uma deslocação ao local da preten-
são; e
b. Coeficiente de majoração/desincentivo nos 
casos em que as mensagens publicitárias ge-
rem externalidades negativas penalizando, des-
ta forma, determinadas localizações, dimen-
sões, formatos e cores.
Na renovação foram, uma vez mais, tidos em 
conta aqueles indexantes.

B - DEMoNSTraçÃo Da FUNDaMENTaçÃo 
(INDEXANTE por TAXA) Interpretação da ta-
bela anexa
Sistematizamos de seguida uma breve apresen-
tação sobre a estrutura da tabela anexa de for-
ma a possibilitar a sua adequada leitura:



regulamentos

nº 101 | março 2019 | BoletIm munIcIpal

166

C - TaBELaS DE SUPorTE À FUNDaMENTa-
çÃo
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