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A.1. AtA 15
rEUNIÃo PÚbLICa Da Câmara mUNICIPaL 
rEaLIZaDa Nos Paços Do mUNICÍPIo DE 
vILa Nova DE gaIa Em 21 DE agosTo DE 
2017
PrEsENTEs:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o senhor vereador, Firmino Jorge anjos Pe-
reira;
- o senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio 
miguel vieira de azevedo;
- a senhora vereadora, Dr.ª maria Elisa vieira da 
silva Cidade oliveira;
- a senhora vereadora, Dr.ª maria Cândida oli-
veira;
- o senhor vereador, Dr. Delfim manuel maga-
lhães de sousa;
- o senhor vereador, Dr. manuel antónio Cor-
reia monteiro;
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- o senhor vereador, arq. José valentim Pinto 
miranda.
aUsÊNCIas JUsTIFICaDas Nos TErmos Da 
aLÍNEa C) Do arTº. 39 Da LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE sETEmbro:
- o senhor vereador, Dr. José guilherme sarai-
va de oliveira aguiar;
- a senhora vereadora, Engª maria mercês Du-
arte ramos Ferreira;
PrEsIDIU À rEUNIÃo: o senhor Presidente da 
Câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
sECrETarIoU a rEUNIÃo: a Diretora do De-
partamento de administração geral, Dra. her-
menegilda Cunha e silva.
hora Da abErTUra: 17 horas e 12 minutos.
hora DE ENCErramENTo: 19 horas e 28 mi-
nutos. 
PErÍoDo aNTEs Da orDEm Do DIa

PoNTos PrÉvIo Nº. 1
o senhor Presidente Prof. Dr. Eduardo vítor ro-
drigues apresentou um ponto prévio relativa-
mente ao red bull air race 2017, referindo que 
estão a ser preparados todos os mecanismos 
de prevenção possíveis para o red bull, que é 
um assunto preocupante, atendendo às amea-
ças internacionais. Disse que foi fechado hoje 
mesmo o plano de segurança para o evento, em 
que se prevê que estejam 1 milhão de pessoas 

por dia. Que aparentemente todas as questões 
estão salvaguardadas, que a expectativa que 
tem é que tudo corra lindamente, porque há ra-
zões para isso acontecer.
referiu ainda que gostaria de dar nota de duas 
ações, que são absolutamente fundamentais do 
ponto de vista preventivas: a primeira ação é 
criar um mecanismo de videovigilância 24 ho-
ras por dia em duas zonas em concreto, no Jar-
dim do morro e na zona da beira-rio e Centro 
histórico, que são zonas de elevada frequência 
e que por todas as razões exigem prevenção; a 
segunda é a limitação da circulação de trânsi-
to na zona da beira rio, a convicção que se foi 
criando ao longo destes últimos meses de obras 
na beira-rio é a convicção de que a beira-rio 
terá trânsito diminuto, que será basicamente 
transporte público, e se fechada pelo menos 
num dos sentidos de trânsito, a expectativa que 
têm é de melhorar claramente as condições de 
fluição quer dos turistas quer dos residentes na 
beira-rio, mas ao mesmo tempo dar segurança 
adicional, como usar outro tipo de instrumen-
tos que impeçam o acesso de veículos, como a 
exemplo dos que foram usados nas marés vivas 
e no s. João, que foi o barramento das estradas 
com estrutura de betão, que serão mantidos no 
red bull.

PoNTo PrÉvIo Nº. 2
o senhor vereador Firmino Pereira relativa-
mente ao assunto do ao red bull air race 2017, 
disse que tem a certeza que as forças de se-
gurança estarão a cuidar bem da organização 
do evento, tendo em atenção a concentração 
anormal de pessoas que o mesmo vai ter, que 
é pertinente e uma medida muito interessante 
a colocação de videovigilância, nomeadamente 
na zona da beira-rio e na zona do Jardim do 
morro, Ponte Luís I, tabuleiro superior, porque 
de facto ninguém está livre das ameaças de 
terrorismo internacional, ninguém está livre de 
um acontecimento desses, e tudo aquilo que se 
pode fazer de uma forma preventiva para dar 
maior segurança e vigilância, deve ser execu-
tado.
No que concerne à beira-rio salientou que com 
as obras que tiveram início e que estão inter-
rompidas neste momento pela época de verão 
e sobre a interrupção do trânsito naquela zona, 
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que achava quase impossível que isso pudesse 
acontecer, atendendo àquilo que são os hábitos 
de circulação que ali existem. Que neste mo-
mento é quase um teste que está a ser feito na 
beira-rio, portanto, chegando à rua Cândido 
dos reis a marginal está interrompida. Disse 
que não estará por certo no próximo mandato 
nestas funções, mas que tem observado e tem 
que dar os parabéns pela marginal e pela av. 
Diogo Leite e av. ramos Pinto, tirando peque-
nos pormenores que se relacionam com a circu-
lação dos autocarros de turismo junto à Ponte 
D. Luís, mais especificamente os autocarros de 
dois andares de transporte de turistas e de pas-
sageiros, as coisas têm funcionado lindamente, 
ou seja, até como morador da zona, é perfei-
tamente possível ser criada na av. Diogo Lei-
te e av. ramos Pinto uma zona essencialmente 
pedonal, privilegiando como sempre o acesso 
aos moradores a cargas e descargas em perío-
dos que sejam fixados. Que acha perfeitamente 
possível ter uma grande alameda junto ao rio 
Douro de passeio e de convívio. Disse que aqui-
lo que aconteceu com a interrupção da obra 
veio testar aquilo que achava improvável e que 
hoje tem de dar a mão à palmatória, de facto 
é provável colocar a av. Diogo Leite e av. ra-
mos Pinto exclusivamente pedonal, dando as-
sim uma maior dimensão às visitas que aquela 
zona tem.

PREsIDÊNCIA/VEREAÇÃo
aProvaçÃo DEFINITIva Da aTa Nº 14 Da 
rEUNIÃo DE Câmara (PÚbLICa) rEaLIZa-
Da Em 17 DE JULho DE 2017
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 14 da reunião 
de Câmara (Pública) realizada em 17 de julho 
de 2017.
ProPosTa DE aTrIbUIçÃo DE mEDaLhas 
hoNorÍFICas Do mUNICÍPIo DE vILa Nova 
DE gaIa 
EDoC/2017/43652
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 para ra-

tificação. 07.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
07.08.2017, que aprovou a Proposta de atribui-
ção de medalhas honoríficas do município de 
vila Nova de gaia, nos termos propostos.
aCorDo DE ParCErIa a CELEbrar ENTrE 
o TUrIsmo Do PorTo E NorTE DE PorTU-
gaL, E.r. E a Câmara mUNICIPaL DE vILa 
Nova DE gaIa, Com vIsTa À rEaLIZaçÃo 
Do EvENTo “arT TUr 2017” 
EDoC/2017/43677
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. 
07.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de Parceria a celebrar entre 
o Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.r. e 
o município de vila Nova de gaia, para a reali-
zação do evento “arT & TUr 2017”, no valor € 
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta eu-
ros), nos termos apresentados.
CoNTraTo-Programa DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo 2017/2018 a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa 
E o CLUbE DE FÃs Do baDmINToN Para o 
DEsENvoLvImENTo Do baDmINToN - EsCo-
La
EDoC/2017/43486
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. 
18.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo 2017/2018 a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e o Clube de Fãs 
do badminton de gaia, para o desenvolvimento 
do badminton – Escola, no valor de € 5.000,00 
(cinco mil euros), nos termos apresentados.
CoNTraTo-Programa DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo 2017/2018 a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa 
E o CLUbE DE FUTEboL DE PErosINho E 
JaCa FUTEboL CLUbE
EDoC/2017/43512
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
5, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo 2017/2018 a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e o Clube de Fu-
tebol de Perosinho e Jaca Futebol Clube, para o 
desenvolvimento da modalidade Futsal, no va-
lor de € 11.000,00 (onze mil euros), nos termos 
apresentados.
aCorDo DE ParCErIa a CELEbrar ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa E o sIN-
DICaTo Dos baNCÁrIos Do NorTE Para 
aPoIo ao movImENTo assoCIaTIvo
EDoC/2017/43675
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. 
08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de Parceria a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e o sindica-
to dos bancários do Norte para apoio ao mo-
vimento associativo, nos termos apresentados.
aCorDo DE ParCErIa a CELEbraDo EN-
TrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa E 
DaNCE mUsIC aCTIvITIEs, ENTErPrIsE sY-
NErgIEs, LDª. aPoIo ao EvENTo “mEETINg 
aLChUgDaNCE”
EDoC/2017/43717
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. 
11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de Parceria celebrado entre o 
município de vila Nova de gaia e a Dance music 
activities, Enterprise synergies, Ldª., para apoio 
ao evento “meeting alchugdance”, nos termos 
apresentados.
aCorDo DE CoLaboraçÃo a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa E 
a EsCoLa sECUNDÁrIa aLmEIDa garrETT 
Para aPoIo ao I ENCoNTro NaCIoNaL DE 
DIrEçÕEs assoCIaTIvas Do ENsINo bÁsI-
Co E sECUNDÁrIo 2017

EDoC/2017/40618
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. 
21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a Es-
cola secundária almeida garrett, para apoio ao 
I Encontro Nacional de Direções associativas 
do Ensino básico e secundário 2017, no valor 
de € 500,00 (quinhentos euros), nos termos 
apresentados.
aCorDo DE CoLaboraçÃo a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa 
E a assoCIaçÃo aLDEIas DE CrIaNças 
sos DE PorTUgaL Para aPoIo FINaNCEI-
ro À rEaLIZaçÃo DE obras DE rEQUaLI-
FICaçÃo
EDoC/2017/40914
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. 
21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração à minuta do acordo de Co-
laboração a celebrar entre o município de vila 
Nova de gaia e a associação aldeias de Crian-
ças sos de Portugal, para apoio financeiro à re-
alização de obras de requalificação, no valor de 
€ 2.000,00 (dois mil euros), nos termos apre-
sentados.
aCorDo DE CoLaboraçÃo a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa 
E a aCaDEmIa DE mÚsICa DE vILar Do Pa-
raÍso – XIv FEsTIvaL DE mUsICa Para Jo-
vENs – gaIa – 2017 –rETIFICaçÃo Do CabI-
mENTo
EDoC/2017/29743
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. 
08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a retificação do cabimento relativo 
ao acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a academia 
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de música de vilar do Paraíso – XIv Festival de 
música para Jovens – gaia – 2017, nos termos 
apresentados.
aCorDo DE CoLaboraçÃo a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa 
E a assoCIaçÃo ComErCIaL E INDUsTrIaL 
DE vILa Nova DE gaIa – aTrIbUIçÃo DE 
maTErIaL EsCoLar – aNo LETIvo 2017-2018 
EDoC/2017/43687
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. 
08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a as-
sociação Comercial e Industrial de vila Nova de 
gaia, para atribuição de material escolar – ano 
letivo 2017-2018, nos termos apresentados.
aCorDo DE CoLaboraçÃo a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa 
E PaLavras & EmoçÕEs - assoCIaçÃo 
Para o DIÁLogo mULTICULTUraL – aPoIo 
À rEaLIZaçÃo Do CICLo mULTICULTUraL 
Do PorTo (CImUP) 
EDoC/2017/41825
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. 
16.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e Pa-
lavras & Emoções - associação para o Diálogo 
multicultural, para apoio à realização do ciclo 
multicultural do Porto (CImUP), no valor de € 
1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados.
CoNTraTo Programa DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo CELEbraDo ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa E a asso-
CIaçÃo DE CICLIsmo Do PorTo – EsTorNo 
DE vErba 
EDoC/2017/38979
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. 
08.08.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 17 de Julho 
de 2017, relativo ao valor da descabimentação/
estorno que é de €562,80, nos termos informa-
dos.
CoNTraTo Programa DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo a CELEbrar ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa E a aCa-
DEmIa DE XaDrEZ DE gaIa – aPoIo FINaN-
CEIro Para o CamPEoNaTo EUroPEU DE 
JovENs
EDoC/2017/37598
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 DmaF. À Câma-
ra.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o município de vila 
Nova de gaia e a academia de Xadrez de gaia, 
para apoio financeiro ao Campeonato Europeu 
de Jovens, no valor de € 1.300,00 (mil e trezen-
tos euros) + Iva, nos termos apresentados.
CoNTraTo Programa DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo a CELEbrar ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa E a FEDE-
raçÃo PorTUgUEsa DE XaDrEZ – aPoIo 
FINaNCEIro Para o CamPEoNaTos NaCIo-
NaIs DE XaDrEZ
EDoC/2017/43460
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 DmaF. À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o município de vila 
Nova de gaia e a Federação Portuguesa de Xa-
drez, para apoio financeiro aos Campeonatos 
Nacionais de Xadrez, no valor de € 3.000,00 
(três mil euros) + Iva, nos termos apresentados.
CoNTraTo PaTroCINIo DEsPorTIvo a CE-
LEbrar ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova 
DE gaIa E a assoCIaçÃo TrEZENTos E 
sEssENTa – aPoIo FINaNCEIro DoUro CUP
EDoC/2017/38943
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
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16, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
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 ao evento “Douro Cup”, no va-
lor de € 3.000,00 (três mil euros) + Iva, nos 
termos apresentados.
rEPrEsENTaçÃo Do mUNICÍPIo No CoN-
sELho DE aDmINIsTraçÃo Da FUNDaçÃo 
Eça DE QUEIroZ 
EDoC/2017/41627
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar a nomeação do senhor vereador Dr. 
manuel antónio Correia monteiro como repre-
sentante do município de vila Nova de gaia, na 
reunião de 27 de janeiro de 2017 do Conselho 
de administração da fundação Eça de Queiroz, 
tendo tomado posse como membro do Conse-
lho de administração, uma vez que o município 
de vila Nova de gaia foi eleito Presidente do 
Conselho de Co-fundadores daquela entidade.
aCorDo DE CoLaboraçÃo a CELEbrar 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa 
E o raNCho rEgIoNaL DE gULPILharEs 
Para aPoIo FINaNCEIro À rEaLIZaçÃo 
Do gaIa FoLK FEsTIvaL INTErNaCIoNaL 
DE FoLCLorE DE gULPILharEs 2017
EDoC/2017/38368
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 Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a associação 
Desportiva, recreativa e Cultural do rancho 
regional de gulpilhares, para apoio financeiro 
à realização do gaia Folk Festival Internacional 
de Folclore de gulpilhares 2017, no valor de € 
10.000,00 (dez mil euros), nos termos apresen-
tados.

aCorDo DE ParCErIa CELEbraDo ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa E FU-
TEboL CLUbE DE gaIa – Para CEDÊNCIa DE 
INsTaLaçÕEs
EDoC/2017/39516
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: “aprovo. À Câmara 
para ratificação.18.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
18.08.2017 que aprovou o acordo de Parceria 
a celebrado entre o município de vila Nova de 
gaia e o Futebol Clube de gaia, para cedência 
de instalações, nos termos apresentados.
aDENDa rETIFICaTIva ao aCorDo DE 
agrUPamENTo DE ENTIDaDEs aDJUDICaN-
TEs a CELEbrar ENTrE o mUNICÍPIo DE 
vILa Nova DE gaIa E mUNICÍPIo DE saNTa 
marIa Da FEIra 
EDoC/2017/40290
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 Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda retificativa ao acordo de 
agrupamento de Entidades adjudicantes a ce-
lebrar entre o município de vila Nova de gaia e 
o município de santa maria da Feira, nos termos 
apresentados.
ProToCoLo DE CoLaboraçÃo a CELE-
brar ENTrE a aUTorIDaDE NaCIoNaL DE 
ProTECçÃo CIvIL E o mUNICÍPIo DE vILa 
Nova DE gaIa
EDoC/2017/39581
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre a autoridade Nacional de Proteção Civil 
e o município de vila Nova de gaia, nos termos 
apresentados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa Por sErvIços PrEsTaDos PELa Po-
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LÍCIa mUNICIPaL, No EvENTo “NoITEs DE 
vErÃo”, No vaLor DE € 536,23 (QUINhEN-
Tos E TrINTa E sEIs EUros E vINTE E TrÊs 
CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo DE 
FrEgUEsIas DE grIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2017/28721
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa por serviços prestados pela polícia mu-
nicipal, no evento “Noites de verão”, no valor 
de € 536,23 (quinhentos e trinta e seis euros 
e vinte e três cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de grijó e sermonde, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa Por sErvIços PrEsTaDos PELa Po-
LÍCIa mUNICIPaL, No EvENTo “mosTra DE 
FoLCLorE”, No vaLor DE € 86,05 (oITENTa 
E sEIs EUros E CINCo CÊNTImos), soLICI-
TaDo PELa assoCIaçÃo CULTUraL Casa 
Da EIra
EDoC/2017/41234
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 Câma-
ra.29.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa por serviços prestados pela polícia mu-
nicipal, no evento “mostra de Folclore”, no valor 
de € 86,05 (oitenta e seis euros e cinco cênti-
mos), solicitado pela associação Cultural Casa 
da Eira, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa Por sErvIços PrEsTaDos PELos 
bombEIros saPaDorEs DE vILa Nova DE 
gaIa, No vaLor DE € 107,10 (CENTo E sETE 
EUros E DEZ CÊNTImos), soLICITaDo Por 
rUI mIgUEL marTINs saNTos
EDoC/2017/33454
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 Câma-

ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa por serviços prestados pelos bombei-
ros sapadores de vila Nova de gaia, no evento 
“mostra de Folclore”, no valor de € 107,10 (cento 
e sete euros e dez cêntimos), solicitado por rui 
miguel martins santos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa Por sErvIços PrEsTaDos PELos 
bombEIros saPaDorEs DE vILa Nova DE 
gaIa, No vaLor DE € 107,10 (CENTo E sETE 
EUros E DEZ CÊNTImos), soLICITaDo Por 
CarLos maNUEL saNTos moNTEIro
EDoC/2017/33168
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa por serviços prestados pelos bombei-
ros sapadores de vila Nova de gaia, no valor 
de € 107,10 (cento e sete euros e dez cêntimos), 
solicitado por Carlos manuel santos monteiro, 
nos termos informados.

DEPARtAMENto DE AssUNtos JURÍDICos
ProJETo DE rEgULamENTo mUNICIPaL Do 
ComÉrCIo a rETaLho NÃo sEDENTÁrIo DE 
vILa Nova DE gaIa
EDoC/2017/56301
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 Câma-
ra.18.07.2017”
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos, 
transita para uma próxima reunião de Câmara. 
ProCEsso DE ImPUgNaçÃo JUDICIaL Nº 
1891/14.3bEPrT – ProPosTa Por PETrIN – 
PETrÓLEos E INvEsTImENTos s.a., CoNTra 
o mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa - IN-
FormaçÃo Nº 193/C
EDoC/2017/40620
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. 
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21.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
ProCEsso Nº 3744/13.3 – 2º. JUÍZo CÍvEL Do 
TrIbUNaL JUDICIaL DE vILa Nova DE gaIa 
– EXProPrIaDo: CarLos aLbErTo maga-
LhÃEs aLvEs PINTo – EXProPrIaNTE: mUNI-
CÍPIo DE vILa Nova DE gaIa - INFormaçÃo 
Nº 191/C
EDoC/2017/40178
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. 
19.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
ProCEsso Nº 3312/14 Do TrIbUNaL aDmI-
NIsTraTIvo E FIsCaL Do PorTo – aUTor: 
CoNDomÍNIo Do PrÉDIo sITo Na rUa g E 
rUa h – rÉ: Câmara mUNICIPaL DE vILa 
Nova DE gaIa - INFormaçÃo Nº 189/C
EDoC/2017/40106
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. 
19.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
ProCEsso Nº 952/09 Do TrIbUNaL aDmI-
NIsTraTIvo E FIsCaL Do PorTo – aUTo-
ra: CImPor – INDUsTrIa DE CImENTos, sa 
– rÉUs: mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa, 
mETro Do PorTo sa E rEFEr, EP - INFor-
maçÃo Nº 214/C
EDoC/2017/42431
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
30, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “ À Câmara. À 
DmaF. 08.08.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
oPosIçÃo ao ProCEsso DE EXECUçÃo 
FIsCaL Nº 1923/11.7bEPrT ProPosTa Por 
PETrÓLEos DE PorTUgaL – PETrogaL, 
s.a. CoNTra a Câmara mUNICIPaL DE vILa 
Nova DE gaIa – INFormaçÃo Nº 194/C
EDoC/2017/40623
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. 

21.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
ProCEsso DE ImPUgNaçÃo Nº 273/15.4bE-
PrT ProPosTo Por PETrÓLEos DE PorTU-
gaL – PETrogaL, s.a. CoNTra o mUNICÍPIo 
DE vILa Nova DE gaIa – INFormaçÃo Nº 
200/C
EDoC/2017/41051
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. À 
DmUa. 25.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
ProCEsso Nº 3043/06 Do TrIbUNaL aDmI-
NIsTraTIvo E FIsCaL Do PorTo – aUTorEs: 
aDELaIDE sILva PIEDaDE gomEs E oUTros 
– rÉU: mUNICÍPIo DE vILa Nova DE gaIa - 
INFormaçÃo Nº 215/C
EDoC/2017/42435
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. À Po-
lícia municipal. 08.08.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE ADMINIstRAÇÃo E 
FINANÇAs

aCorDo ENTrE a DIrEçÃo-gEraL Do LI-
vro, Dos arQUIvos E Das bIbLIoTECas/
CENTro PorTUgUÊs DE FoTograFIa E a 
Câmara mUNICIPaL DE vILa Nova DE gaIa 
– CEDÊNCIa graTUITa DE DoCUmENTos Fo-
TogrÁFICos DIgITaIs 
EDoC/2017/44744
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 para 
ratificação. 07.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
07.08.2017 que aprovou o acordo entre a Dire-
ção-geral do Livro, dos arquivos e das biblio-
tecas/Centro Português de Fotografia e a Câ-
mara municipal de vila Nova de gaia relativo à 
cedência gratuita de documentos fotográficos 
digitais, nos termos apresentados.
CoNCUrso PÚbLICo Com PUbLICIDaDE IN-
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TErNaCIoNaL Para a CoNTraTaçÃo Do 
aLUgUEr oPEraCIoNaL DE vEÍCULos DE 
aUTomÓvEIs LIgEIros PELo PErÍoDo DE 
60 mEsEs 
EDoC/2016/44403
Despacho do sr. Presidente: “ À Câmara. 
16.08.2017”
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
ProToCoLo CELEbraDo ENTrE o mUNICÍ-
PIo DE vILa Nova DE gaIa E o CENTro DE 
soLIDarIEDaDE CrIsTÃ maraNaTha – Es-
TorNo Do rEmaNEsCENTE Da rED No va-
Lor DE € 941,25 
EDoC/2016/44686
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. 
08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o estorno do remanescente da requisição 
Externa de Despesa, no valor de € 941,25 (no-
vecentos e quarenta e um euros e vinte e cinco 
cêntimos) (diferença entre o apoio concedido e 
a despesa apresentada pela Instituição), relati-
vo ao Protocolo celebrado entre o município de 
vila Nova de gaia e o Centro de solidariedade 
Cristã maranatha, nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE PrEFErÊNCIa so-
brE a FraçÃo T Do EmPrEENDImENTo so-
CIaL sITo Na QUINTa Da marroCa, LUgar 
Da vEssaDa - CrEsTUma 
EDoC/2017/38621
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: “ Determino o não 
exercício do direito de preferência. À Câmara, 
para ratificação. 20.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
20.07.2017, que aprovou não exercer o direito 
de preferência sobre a fração T do Empreendi-
mento social sito na Quinta da marroca, Lugar 
da vessada, União de Freguesias de sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE PrEFErÊNCIa DE 
Um ImÓvEL, sITo Na rUa CasINo Da PoN-
TE, Nº. 1, 31, 43, 55, 83 E 113 - UNIÃo DE FrE-

gUEsIas DE saNTa marINha E s. PEDro Da 
aFUraDa  
EDoC/2017/39445
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: “ aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
28.07.2017, que aprovou não exercer o direito 
de preferência de um imóvel sito na rua casi-
no da Ponte, nº. 1, 31, 43, 55, 83 e 113, União de 
Freguesias de santa marinha e são Pedro de 
afurada.
DEsaFETaçÃo Do DomÍNIo PÚbLICo Para 
o DomÍNIo PrIvaDo mUNICIPaL Da ParCE-
La DE TErrENo Com a ÁrEa DE 55,51m2, 
sITa Na rUa Dr. avELINo Da CosTa, LUgar 
DE braNDarIZ, UNIÃo Das FrEgUEsIas DE 
sErZEDo E PErosINho – rETIFICaçÃo Da 
DELIbEraçÃo DE Câmara DE 15.05.2017 E 
rEvogaçÃo Da DELIbEraçÃo Da assEm-
bLEIa mUNICIPaL DE 13.07.2017
EDoC/2017/32775
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. 
19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 15 de maio de 
2017; propor à assembleia municipal a revoga-
ção da sua deliberação de 13 de julho de 2017, 
que teve como base a proposta de reunião de 
Câmara de 15 de maio de 2017 ; e submeter à 
assembleia municipal a desafetação do domí-
nio público para o domínio privado municipal 
da parcela de terreno com a área de 55,51 m2, 
sita na rua Doutor avelino da Costa, Lugar de 
brandariz, freguesia de serzedo e Perosinho, 
que é parte da parcela de terreno com a área de 
175 m2, cedida ao domínio público municipal, 
no âmbito do loteamento titulado pelo alvará 
número 47/86, para implantação de um posto 
de transformação, omissa na matriz predial rús-
tica e urbana e parte do prédio descrito na se-
gunda Conservatória do registo Predial de vila 
Nova de gaia sob o número 77 - Perosinho, nos 
termos informados.
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CEDÊNCIa graTUITa DE 3 ParCELas DE 
TErrENo ao DomÍNIo PÚbLICo – rECaNTo 
DE sUb-rIbas-CaNIDELo
EDoC/2017/32697
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. 
11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as declarações de cedência e as respe-
tivas avaliações, nos termos informados.
aProvaçÃo DE CEDÊNCIa graTUITa, rEs-
PETIva avaLIaçÃo E aUTorIZaçÃo Para 
INICIar o ProCEDImENTo Para a EXECU-
çÃo Do mUro DE sUPorTE Do arrUamEN-
To Na UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNTa ma-
rINha E s. PEDro Da aFUraDa
EDoC/2017/32685
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. 
08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita, respetiva avaliação 
e autorização para iniciar o procedimento para 
a execução do muro de suporte do arruamento 
na Travessa das matas, União de freguesias de 
santa marinha e s. Pedro de afurada, nos ter-
mos informados.
DEsaFETaçÃo Do DomÍNIo PÚbLICo Para 
o DomÍNIo PrIvaDo mUNICIPaL Da ParCE-
La DE TErrENo Com a ÁrEa DE 150m2, sITa 
Na rUa Da gUarDa, UNIÃo Das FrEgUE-
sIas DE grIJÓ E sErmoNDE 
EDoC/2016/67788
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. 
19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1 - submeter a aprovação da assembleia mu-
nicipal a desafetação do domínio público para 
o domínio privado municipal da parcela de 
terreno com a área de 150 m2, sita na rua da 
guarda, freguesia de grijó e sermonde, omissa 
na matriz predial rústica e urbana e parte do 

prédio descrito na segunda Conservatória do 
registo Predial de vila Nova de gaia sob o nú-
mero 3087 - grijó e que é parte do lote 7 do lo-
teamento titulado pelo alvará número 127/83, o 
qual foi expropriado para integração nos aces-
sos ao aterro sanitário de vila Nova de gaia - 
troço entre a rua da guarda e o troço 3;
2 - aprovar a alienação da referida parcela de 
terreno ao requerente antónio Domingues da 
rocha Leite, nos termos informados
DEsaFETaçÃo Do DomÍNIo PÚbLICo Para 
o DomÍNIo PrIvaDo mUNICIPaL DE Uma 
ParCELa DE TErrENo Com a ÁrEa DE 
4.000m2, sITa rUa Da TaPaDa, LUgar DE 
LaborIm DE CIma, UNIÃo Das FrEgUEsIas 
DE maFamUDE E vILar Do ParaÍso 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
42, apenas no original.
EDoC/2017/16893
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da assembleia municipal a 
desafetação da parcela de terreno com a área 
de 4000 m2, sita na rua da Tapada, Lugar de 
Laborim de Cima, na União das freguesias de 
mafamude e vilar do Paraíso, onde se encontra 
implantada a escola Eb 1 de Laborim de Cima, 
inscrita na matriz predial urbana da referida 
união das freguesias sob o artigo P 10676 e que 
é parte do prédio descrito na segunda conser-
vatória do registo predial de vila Nova de gaia 
sob o número 936 - mafamude, nos termos in-
formados.
rEQUaLIFICaçÃo Da rUa DELFIm DE LIma 
– 3ª. fase
- aProvaçÃo Das mINUTas Dos ProToCo-
Los DE aCorDo Das ParCELas P1a/1b, P6 
E P10 
- aProvaçÃo Das CEDÊNCIas Das ParCE-
Las P2, P8, P11 E P14 
EDoC/2017/43815
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.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as minutas dos protocolos de acordo 
das parcelas P1a/1b, P6 E P10 e das cedências 
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das parcelas P2, P8, P11 E P14 e as respetivas 
condições, no âmbito na requalificação da rua 
Delfim de Lima – 3ª. Fase, nos termos informa-
dos.
aDJUDICaçÃo DEFINITIva Da FraçÃo “Da” 
Do EmPrEENDImENTo Da marroCa, No 
rEgImE DE rENDa rEsoLÚvEL, PELo vaLor 
DE € 4.112,50, a Pagar Em 84 PrEsTaçÕEs a 
aNTEro maNUEL LoPEs DE soUsa 
EDoC/2017/8578
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da fração “Da” 
do Empreendimento da marroca, no regime de 
renda resolúvel, pelo valor de € 4.112,50, a pa-
gar em 84 prestações, a antero manuel Lopes 
de sousa, nos termos informados.
aDJUDICaçÃo DEFINITIva Da FraçÃo “DN” 
Do EmPrEENDImENTo Da marroCa, No 
rEgImE DE rENDa rEsoLÚvEL, PELo vaLor 
DE € 4.112,50, a Pagar Em 84 PrEsTaçÕEs a 
âNgELo JoÃo FErNaNDEs DE aLmEIDa 
EDoC/2017/8614
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da fração “DN” 
do Empreendimento da marroca, no regime de 
renda resolúvel, pelo valor de € 4.112,50, a pa-
gar em 84 prestações, a ângelo João Fernan-
des de almeida, nos termos informados.
ComParTICIPaçÃo FINaNCEIra À assoCIa-
çÃo DE ProPrIETÁrIos Da UrbaNIZaçÃo 
DE vILa D’EsTE DELIbEraDa Em 2009.02.02 
– aNULaçÃo Da DELIbEraçÃo – EsTorNo 
DE vErba 
EDoC/2017/44276
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anu-

lar a deliberação de Câmara de 02.02.2009 que 
aprovou a atribuição de um subsídio no valor 
de € 85.000,00 (oitenta e cinco mil euros) à 
associação de Proprietários da Urbanização de 
vila d’Este, assim como, o estorno da requisi-
ção Externa de Despesa e Proposta de Cabi-
mento (rED-532/09 e PC-311/09), nos termos 
informados.
PEDIDo DE PagamENTo Em 4 PrEsTaçÕEs 
mENsaIs Do vaLor rELaTIvo À UTILIZaçÃo 
Do PavILhÃo mUNICIPaL Da LavaNDEIra, 
soLICITaDo PELo FUTEboL CLUbE DE gaIa 
EDoC/2017/42832
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar o pagamento em quatro prestações, do 
valor de € 433,67 em dívida pelo Futebol Clube 
de gaia, sendo que, o valor de cada prestação 
mensal corresponde ao total da dívida, dividido 
pelo número de prestações autorizado, acresci-
do de juros, contados sobre o montante da dí-
vida, desde o termo do prazo para pagamento 
até à data de pagamento efetivo de cada uma 
das prestações, nos termos informados.
rEvogaçÃo Da mINUTa Do CoNTraTo IN-
TEraDmINIsTraTIvo ENTrE o mUNICÍPIo E 
a UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNDIm, oLI-
vaL, LEvEr E CrEsTUma No âmbITo Do 
ProJETo “QUINTa D’ avoZINha” – EsTorNo 
E DEsCabImENTo Da vErba DE € 8.000,00
EDoC/2017/38953
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 17 de julho de 
2017 quanto à identificação da rED, nos termos 
propostos.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLaçÃo 
E FUNCIoNamENTo DE rECINTo ImProvI-
saDo E ITINEraNTE, No vaLor DE € 43,18 
(QUarENTa E TrÊs EUros E DEZoITo CÊN-
TImos), soLICITaDo PELa UNIÃo DE FrE-
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gUEsIas DE grIJÓ E sErmoNDE 
EDoC/2017/38807
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. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 43,18 (quarenta e três euros 
e dezoito cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de grijó e sermonde, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLaçÃo 
E FUNCIoNamENTo DE rECINTo ImProvI-
saDo E ITINEraNTE, No vaLor DE € 43,18 
(QUarENTa E TrÊs EUros E DEZoITo CÊN-
TImos), soLICITaDo PELa UNIÃo DE FrE-
gUEsIas DE maFamUDE E vILar Do Para-
Íso 
EDoC/2017/40458
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 43,18 (quarenta e três euros 
e dezoito cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE 
TaXas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLa-
çÃo E FUNCIoNamENTo DE rECINTo Im-
ProvIsaDo E ITINEraNTE, No vaLor DE 
€ 86,36 (oITENTa E sEIs EUros E TrINTa E 
sEIs CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE maFamUDE E vILar Do 
ParaÍso 
EDoC/2017/40467
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 Câma-

ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 86,36 (oitenta e seis euros e 
trinta e seis cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLaçÃo 
E FUNCIoNamENTo DE rECINTo ImProvI-
saDo E ITINEraNTE, No vaLor DE € 86,36 
(oITENTa E sEIs EUros E TrINTa E sEIs 
CÊNTImos), soLICITaDo PELa JUNTa DE 
FrEgUEsIa DE vILar DE aNDorINho 
EDoC/2017/40664
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 86,36 (oitenta e seis euros e 
trinta e seis cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de vilar de andorinho, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLaçÃo 
E FUNCIoNamENTo DE rECINTo ImProvI-
saDo E ITINEraNTE, No vaLor DE € 746,18 
(sETECENTos E QUarENTa E sEIs EUros 
E DEZoITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNTa marINha 
E s. PEDro Da aFUraDa 
EDoC/2017/41104
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. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 746,18 (setecentos e quarenta 
e seis euros e dezoito cêntimos), solicitado pela 
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União de Freguesias de santa marinha e s. Pe-
dro da afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLaçÃo 
E FUNCIoNamENTo DE rECINTo ImProvI-
saDo E ITINEraNTE, No vaLor DE € 43,18 
(QUarENTa E TrÊs EUros E DEZoITo CÊN-
TImos), soLICITaDo PELa Dogga – aCaDE-
mY For Dogs, LDa. 
EDoC/2017/41662
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 43,18 (quarenta e três euros e 
dezoito cêntimos), soLICITaDo PELa Dogga 
– aCaDEmY For Dogs, LDa., nos termos in-
formados.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLaçÃo 
E FUNCIoNamENTo DE rECINTo ImProvI-
saDo E ITINEraNTE, No vaLor DE € 43,18 
(QUarENTa E TrÊs EUros E DEZoITo CÊN-
TImos), soLICITaDo PELa CoNFrarIa Do 
saNTÍssImo saCramENTo
EDoC/2017/38631
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 43,18 (quarenta e três euros e 
dezoito cêntimos), solicitado pela Confraria do 
santíssimo sacramento, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas ao PEDIDo DE INsTaLaçÃo 
E FUNCIoNamENTo DE rECINTo ImProvI-
saDo E ITINEraNTE, No vaLor DE € 43,18 
(QUarENTa E TrÊs EUros E DEZoITo CÊN-
TImos), soLICITaDo Por JoaQUIm aUgUs-

To FErrEIra Da sILva
EDoC/2017/40686
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado e itineran-
te, no valor de € 43,18 (quarenta e três euros e 
dezoito cêntimos), solicitado por Joaquim au-
gusto Ferreira da silva, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNI-
CIPaIs, No vaLor € 790,94 (sETECENTos 
E NovENTa EUros E NovENTa E QUaTro 
CÊNTImos), Para DEsLoCaçÃo À marINha 
graNDE, No DIa 09 DE JULho DE 2017, so-
LICITaDo PELo CLUbE DE FUTEboL DE oLI-
vEIra Do DoUro
EDoC/2017/38237
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 Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 790,94 (setecen-
tos e noventa euros e noventa e quatro cênti-
mos), ou seja, o valor de € 553,66 (quinhentos 
e cinquenta e três euros e sessenta e seis cên-
timos), para deslocação à marinha grande, no 
dia 09 de julho de 2017, solicitado pelo Clube 
de Futebol de oliveira do Douro, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 197,89 (CENTo E NovENTa 
E sETE EUros E oITENTa E NovE CÊNTI-
mos), Para DEsLoCaçÃo a vILa Do CoN-
DE, No DIa 16 DE JULho DE 2017, soLICITaDo 
PELo aCaPo-DELEgaçÃo Do PorTo
EDoC/2017/38964
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
58, apenas no original.



15

 Nº 82 | agosTo 2017 | boLETIm mUNICIPaL

Câmara mUNICIPaL

Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 197,89 (cento e noventa e sete 
euros e oitenta e nove cêntimos), para desloca-
ção a vila do Conde, no dia 16 de julho de 2017, 
solicitado pelo aCaPo - Delegação do Porto, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE TaXas 
DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICIPaIs, 
No vaLor € 282,41 (DUZENTos E oITENTa E 
DoIs EUros E QUarENTa E Um CÊNTImos), 
Para DEsLoCaçÃo a CINFÃEs, No DIa 23 
DE JULho DE 2017, soLICITaDo PELo raN-
Cho FoLCLÓrICo Do Povo DE oLIvEIra Do 
DoUro
EDoC/2017/39427
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 282,41 (duzentos 
e oitenta e dois euros e quarenta e um cênti-
mos), ou seja, o valor de € 197,69 (cento e no-
venta e sete euros e sessenta e nove cêntimos), 
para deslocação a Cinfães, no dia 23 de julho de 
2017, solicitado pelo rancho Folclórico do Povo 
de oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 147,23 (CENTo E QUarEN-
Ta E sETE EUros E vINTE E TrÊs CÊNTImos), 
Para DEsLoCaçÃo a maTosINhos, No DIa 
22 DE JULho DE 2017, soLICITaDo PELo 
grUPo FoLCLÓrICo DE vaLaDarEs
EDoC/2017/39353
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

isentando 70% do valor de € 147,23 (cento e 
quarenta e sete euros e vinte e três cêntimos), 
ou seja, o valor de € 103,06 (cento e três euros 
e seis cêntimos), para deslocação a matosinhos, 
no dia 22 de julho de 2017, solicitado pelo gru-
po Folclórico de valadares, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNI-
CIPaIs, No vaLor € 223,53 (DUZENTos E 
vINTE E TrÊs EUros E CINQUENTa E TrÊs 
CÊNTImos), Para DEsLoCaçÃo a oLIvEIra 
DE aZEmÉIs, No DIa 22 DE JULho DE 2017, 
soLICITaDo PELo raNCho FoLCLÓrICo DE 
LEvEr
EDoC/2017/39148
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 223,53 (duzentos e 
vinte e três euros e cinquenta e três cêntimos), 
ou seja, o valor de € 156,47 (cento e cinquenta 
e seis euros e quarenta e sete cêntimos), para 
deslocação a oliveira de azeméis, no dia 22 de 
julho de 2017, solicitado pelo rancho Folclórico 
de Lever, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 804,68 (oIToCENTos E 
QUaTro EUros E sEssENTa E oITo CÊN-
TImos), Para DEsLoCaçÃo a LEIrIa, Nos 
DIas 22 E 23 DE JULho DE 2017, soLICITaDo 
PELo CLUbE DE FUTEboL DE oLIvEIra Do 
DoUro
EDoC/2017/39141
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 804,68 (oitocen-
tos e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), 
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ou seja, o valor de € 563,28 (quinhentos e ses-
senta e três euros e vinte e oito cêntimos), para 
deslocação a Leiria, nos dias 22 e 23 de julho de 
2017, solicitado pelo Clube de Futebol de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNI-
CIPaIs, No vaLor € 360,96 (TrEZENTos E 
sEssENTa EUros E NovENTa E sEIs CÊN-
TImos), Para DEsLoCaçÃo a LamEgo, No 
DIa 21 DE JULho DE 2017, soLICITaDo PELo 
CENTro soCIaL mÁrIo mENDEs CosTa
EDoC/2017/39119
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 360,96 (trezentos e sessenta eu-
ros e noventa e seis cêntimos), para deslocação 
a Lamego, no dia 21 de julho de 2017, solicita-
do pelo Centro social mário mendes Costa, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNI-
CIPaIs, No vaLor € 737,13 (sETECENTos E 
TrINTa E sETE EUros E TrEZE CÊNTImos), 
Para DEsLoCaçÃo a maFra, No DIa 15 DE 
JULho DE 2017, soLICITaDo PELa assoCIa-
çÃo CULTUraL E rECrEaTIva “JUvENTUDE 
Em marCha DE CrEsTUma”
EDoC/2017/38815
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 737,13 (setecentos e trinta e sete 
euros e treze cêntimos), para deslocação a ma-
fra, no dia 15 de julho de 2017, solicitado pela 
associação Cultural e recreativa “Juventude 
em marcha de Crestuma”, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-

Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 452,88 (QUaTroCENTos E 
CINQUENTa E DoIs EUros E oITENTa E oITo 
CÊNTImos), Para DEsLoCaçÃo a rIbEIra 
Da PENa, Nos DIas 11 E 12 DE JULho DE 2017, 
soLICITaDo PELo sErvIço DE PEDIaTrIa 
Do C.h.v.N.g./E. 
EDoC/2017/38456
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 452,88 (quatrocentos e cinquen-
ta e dois euros e oitenta e oito cêntimos), para 
deslocação a ribeira da Pena, nos dias 11 e 12 
de julho de 2017, solicitado pelo serviço de Pe-
diatria do C.h.v.N.g./E., nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 136,24 (CENTo E TrINTa E 
sEIs EUros E vINTE E QUaTro CÊNTImos), 
Para DEsLoCaçÃo a sErZEDo/gaIa, No 
DIa 14 DE JULho DE 2017, soLICITaDo PELa 
CErCIgaIa 
EDoC/2017/38623
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 136,24 (cento e trinta e seis euros 
e vinte e quatro cêntimos), para deslocação a 
serzedo/gaia, no dia 14 de julho de 2017, solici-
tado pela Cercigaia nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 51,10 (CINQUENTa E Um EU-
ros E DEZ CÊNTImos), Para DEsLoCaçÃo 
a vaLaDarEs/gaIa, No DIa 14 DE JULho 
DE 2017, soLICITaDo PELo CENTro soCIaL 
ParoQUIaL Do sENhor Da vEra CrUZ Do 
CaNDaL 
EDoC/2017/39010
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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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 51,10 (cinquenta e um euros e dez 
cêntimos), para deslocação a valadares/gaia, 
no dia 14 de julho de 2017, solicitado pelo Cen-
tro social Paroquial do senhor da vera Cruz do 
Candal, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 56,06 (CINQUENTa E sEIs 
EUros E sEIs CÊNTImos), Para DEsLoCa-
çÃo ao ParQUE bIoLÓgICo, No DIa 17 DE 
JULho DE 2017, soLICITaDo PELo CENTro 
ComUNITÁrIo Da CrUZ vErmELha / DELE-
gaçÃo DE vILa Nova DE gaIa 
EDoC/2017/39069
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 56,06 (cinquenta e seis euros 
e seis cêntimos), para deslocação ao Parque 
biológico, no dia 17 de julho de 2017, solicita-
do pelo Centro Comunitário da Cruz vermelha 
/ Delegação de vila Nova de gaia, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 311,13 (TrEZENTos E oNZE 
EUros E TrEZE CÊNTImos), Para DEsLo-
CaçÃo a amaraNTE, No DIa 15 DE JULho 
DE 2017, soLICITaDo PELa assoCIaçÃo rE-
CrEaTIva “as LavraDEIras DE PEDroso” 
EDoC/2017/38956
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 311,13 (trezentos e 
onze euros e treze cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 217,80 (duzentos e dezassete euros e oitenta 
cêntimos), para deslocação a amarante, no dia 
15 de julho de 2017, solicitado pela associação 
recreativa “as Lavradeiras de Pedroso”, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 427,90 (QUaTroCENTos 
E vINTE E sETE EUros E NovENTa CÊNTI-
mos), Para DEsLoCaçÃo a maNgUaLDE, 
No DIa 29 DE JULho DE 2017, soLICITaDo 
PELo CENTro PoPULar DE TrabaLhaDo-
rEs Do arEINho  
EDoC/2017/39461
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 427,90 (quatrocentos 
e vinte e sete euros e noventa cêntimos), ou 
seja, o valor de € 299,53 (duzentos e noventa 
e nove euros e cinquenta e três cêntimos), para 
deslocação a mangualde, no dia 29 de julho de 
2017, solicitado pelo Centro Popular de Traba-
lhadores do areinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 796,75 (sETECENTos E 
NovENTa E sEIs EUros E sETENTa E CINCo 
CÊNTImos), Para DEsLoCaçÃo a moNTIJo, 
No DIa 29 DE JULho DE 2017, soLICITaDo 
PELo raNCho rEgIoNaL DE oLIvaL  
EDoC/2017/39439
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 796,75 (setecen-
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tos e noventa e seis euros e setenta e cinco cên-
timos), ou seja, o valor de € 557,72 (quinhentos 
e cinquenta e sete euros e setenta e dois cênti-
mos), para deslocação a montijo, no dia 29 de 
julho de 2017, solicitado pelo rancho regional 
de olival, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE TaXas 
DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICIPaIs, 
No vaLor € 272,24 (DUZENTos E sETENTa E 
DoIs EUros E vINTE E QUaTro CÊNTImos), 
Para DEsLoCaçÃo a TravaNCa, No DIa 30 
DE JULho DE 2017, soLICITaDo PELo grUPo 
FoLCLÓrICo DE vaLaDarEs  
EDoC/2017/39664
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 272,24 (duzentos 
e setenta e dois euros e vinte e quatro cênti-
mos), ou seja, o valor de € 190,57 (cento e no-
venta euros e cinquenta e sete cêntimos), para 
deslocação a Travanca, no dia 30 de julho de 
2017, solicitado pelo grupo Folclórico de vala-
dares, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE TaXas 
DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICIPaIs, 
No vaLor € 339,70 (TrEZENTos E TrINTa E 
NovE EUros E sETENTa CÊNTImos), Para 
DEsLoCaçÃo a CaNTaNhEDE, No DIa 30 
DE JULho DE 2017, soLICITaDo PELo grUPo 
FoLCLÓrICo Da maDaLENa  
EDoC/2017/39609
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 339,70 (trezen-
tos e trinta e nove euros e setenta cêntimos), 
ou seja, o valor de € 237,79 (duzentos e trinta 
e sete euros e setenta e nove cêntimos), para 
deslocação a Cantanhede, no dia 30 de julho de 

2017, solicitado pelo grupo Folclórico da mada-
lena, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE TaXas 
DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICIPaIs, 
No vaLor € 64,65 (sEssENTa E QUaTro EU-
ros E sEssENTa E CINCo CÊNTImos), Para 
DEsLoCaçÃo ao ParQUE bIoLÓgICo DE 
gaIa, No DIa 27 DE JULho DE 2017, soLICI-
TaDo PELo CENTro PorTa amIga DE gaIa  
EDoC/2017/43192
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 64,65 (sessenta e quatro euros e 
sessenta e cinco cêntimos), para deslocação 
ao Parque biológico de gaia, no dia 27 de julho 
de 2017, solicitado pelo Centro Porta amiga de 
gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNI-
CIPaIs, No vaLor € 666,45 (sEIsCENTos 
E sEssENTa E sEIs EUros, E QUarENTa E 
CINCo CÊNTImos), Para DEsLoCaçÃo a 
LIsboa, No DIa 06 DE agosTo DE 2017, so-
LICITaDo PELo CENTro rECrEIo PoPULar 
DE s. FÉLIX Da marINha  
EDoC/2017/43324
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 666,45 (seiscen-
tos e sessenta e seis euros, e quarenta e cinco 
cêntimos), ou seja, o valor de € 466,51 (quatro-
centos e sessenta e seis euros e cinquenta e um 
cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 06 
de agosto de 2017, solicitado pelo Centro re-
creio Popular de s. Félix da marinha, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
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PaIs, No vaLor € 246,11 (DUZENTos E QUa-
rENTa E sEIs EUros E oNZE CÊNTImos), 
Para DEsLoCaçÃo a PENaFIEL, No DIa 
05 DE agosTo DE 2017, soLICITaDo PELo 
CENTro PoPULar DE TrabaLhaDorEs Do 
arEINho 
EDoC/2017/43292
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 246,11 (duzentos 
e quarenta e seis euros e onze cêntimos), ou 
seja, o valor de € 172,28 (cento e setenta e dois 
euros e vinte e oito cêntimos), para deslocação 
a Penafiel, no dia 05 de agosto de 2017, solici-
tado pelo Centro Popular de Trabalhadores do 
areinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa PagamENTo DE Ta-
Xas DE UTILIZaçÃo DE vIaTUras mUNICI-
PaIs, No vaLor € 73,24 (sETENTa E TrÊs 
EUros E vINTE E QUaTro CÊNTImos), Para 
DEsLoCaçÃo ao arEINho DE oLIvEIra Do 
DoUro, No DIa 21 DE JULho DE 2017, soLICI-
TaDo PELa assoCIaçÃo DE soLIDarIEDa-
DE soCIaL Da maDaLENa 
EDoC/2017/43019
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 73,24 (setenta e três euros e vinte 
e quatro cêntimos), para deslocação ao arei-
nho de oliveira do Douro, no dia 21 de julho de 
2017, solicitado pela associação de solidarieda-
de social da madalena, nos termos informados.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE INFRAEstRUtURAs 
E EsPAÇos PÚBLICos

CoNCUrso PÚbLICo Para a EmPrEITaDa 
DE CoNsTrUçÃo Do PavILhÃo mUNICIPaL 
DE CaNIDELo – aProvaçÃo Das rETIFICa-

çÕEs INTroDUZIDas, Das Novas PEças DE 
ProJETo E Do Novo maPa DE TrabaLhos 
E QUaNTIDaDEs E ProrrogaçÃo Do Pra-
Zo Para a ENTrEga Das ProPosTas
EDoC/2017/23267
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: “aprovo. À Câma-
ra, para ratificação.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
18.07.2017 que aprovou, ao abrigo do nº 3 do 
artigo 35º, do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, os pontos 1 a 4 da ata do júri, referen-
te ao concurso público para a Empreitada de 
Construção do Pavilhão municipal de Canidelo, 
nos termos informados.
rEQUaLIFICaçÃo E moDErNIZaçÃo Das 
INsTaLaçÕEs Da EsCoLa bÁsICa Dr. Cos-
Ta maTos 
- aUTorIZaçÃo a abErTUra DE ProCEDI-
mENTo Por CoNCUrso PÚbLICo Com PU-
bLICIDaDE INTErNaCIoNaL, Para a EXECU-
çÃo Da obra
- aProvaçÃo Das PEças INTEgraNTEs Do 
ProCEDImENTo
- aProvaçÃo Da DEsIgNaçÃo Do JÚrI 
- aUTorIZaçÃo Da DEsPEsa No moNTaNTE 
DE € 2.877.387,49 C/Iva, Com rEParTIçÃo 
DE ENCargos 
EDoC/2017/39001
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. autorizar a abertura de procedimento por 
concurso público com publicidade internacio-
nal, para execução da obra designada em epí-
grafe, ao abrigo do nº 1 do artigo 36º, alínea b) 
do artigo 19º e 130º e seguintes do CCP;
2. aprovar as peças integrantes do procedi-
mento, ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP;
3. aprovar a constituição do Júri, nos termos 
designados na informação de abertura do pro-
cedimento, bem como, aprovar a designação 
da Drª susana barbosa, para os efeitos previs-
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tos no nº 5 do artigo 68º do CCP;
4. autorizar a despesa, com a repartição de en-
cargos constantes da PC (anos 18 e 19).
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL DE PagamEN-
To DE TaXas rELaTIvas ao LICENCIamEN-
To DE TrÊs LUgarEs DE EsTaCIoNamENTo 
PrIvaTIvo Na rUa aFoNso aLbUQUEr-
QUE – saNTa marINha, Para os mEsEs DE 
agosTo a sETEmbro DE 2017, No vaLor DE 
€ 3.238,20 (TrÊs mIL DUZENTos E TrINTa E 
oITo EUros E vINTE CÊNTImos), soLICITa-
Do PELo JUÍZo Do ComÉrCIo
EDoC/2017/34713
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxas relativas ao licenciamento de três 
lugares de estacionamento privativo na rua 
afonso albuquerque – santa marinha, para os 
meses de agosto a setembro de 2017, no valor 
de € 3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito 
euros e vinte cêntimos), solicitado pelo Juízo 
do Comércio, nos termos informados.
PEDIDo DE PagamENTo Em PrEsTaçÕEs Do 
PEDIDo Da rENovaçÃo DE TrÊs LUgarEs 
DE EsTaCIoNamENTo PrIvaTIvo Na rUa Da 
bÉLgICa - CaNIDELo, soLICITaDo Por aNa 
aLEXaNDrE E aNTÓNIo, LDª.(EsCoLa DE 
CoNDUçÃo TrIPLos)
EDoC/2017/6431
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pagamento da taxa relativa a três lu-
gares de estacionamento privativo na rua da 
bélgica, freguesia de Canidelo, em duas presta-
ções, acrescido de juros contados sobre o mon-
tante da dívida, desde o termo do prazo para 
o pagamento até à data de pagamento efetivo 
de cada uma das prestações, solicitado por ana 
alexandre e antónio Ldª (Escola de Condução 
Triplos), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 

TaXa rELaTIva À INTErrUPçÃo DE TrâNsI-
To Em DIvErsos arrUamENTos, rELaTIva 
À rEaLIZaçÃo Da ProCIssÃo Em hoNra 
DE s. PEDro, No vaLor DE € 298,00 (DU-
ZENTos E NovENTa E oITo EUros), soLI-
CITaDo PELa FÁbrICa Da IgrEJa DE vILar 
Do ParaÍso
EDoC/2017/32886
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 Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos, relativa à realização da 
Procissão em honra de s. Pedro, no valor de € 
298,00 (duzentos e noventa e oito euros), soli-
citado pela Fábrica da Igreja de vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa rELaTIva À INTErrUPçÃo DE TrâNsI-
To Em DIvErsos arrUamENTos Em CrEs-
TUma, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da Pro-
CIssÃo Da FEsTa Em hoNra DE saNTa 
marINha DE CrEsTUma, No vaLor DE € 
301,35 (TrEZENTos E Um EUros E TrINTa E 
CINCo CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE saNDIm, oLIvaL, LEvEr 
E CrEsTUma
EDoC/2017/34035
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em Crestuma, relativa 
à realização da Procissão da Festa em honra 
de santa marinha de Crestuma, no valor de € 
301,35 (trezentos e um euros e trinta e cinco 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa rELaTIva À INTErrUPçÃo DE TrâN-
sITo Em DIvErsos arrUamENTos Em PE-
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rosINho, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
FEsTas Em hoNra DE Nossa sENhora Do 
PILar, No LUgar Do CasTro, No vaLor 
DE € 220,65 (DUZENTos E vINTE EUros E 
sEssENTa E CINCo CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE PErosINho
EDoC/2017/40333
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em Perosinho, relativa à 
realização das Festas em honra de Nossa se-
nhora do Pilar, no Lugar do Castro, no valor de 
€ 220,65 (duzentos e vinte euros e sessenta e 
cinco cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Perosinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas rELaTIvas À INTErrUPçÃo DE TrâNsI-
To Em DIvErsos arrUamENTos Em PEDro-
so, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da ProCIssÃo 
Da FEsTa Em hoNra DE Nossa sENhora 
Da saÚDE, No vaLor DE € 366,00 (TrEZEN-
Tos E sEssENTa E sEIs EUros), soLICITaDo 
PELa CoNFrarIa DE Nossa sENhora Da 
saÚDE
EDoC/2017/38971
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 Câma-
ra.16.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em Pedroso, relativa à 
realização da Procissão da Festa em honra de 
Nossa senhora da saúde, no valor de € 366,00 
(trezentos e sessenta e seis euros), solicitado 
pela Confraria de Nossa senhora da saúde, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas rELaTIvas À INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo Em DIvErsos arrUamENTos Em 
CaNELas, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
FEsTIvIDaDEs Em hoNra Do sENhor Dos 

aFLITos, No vaLor DE € 715,20 (sETECEN-
Tos E QUINZE EUros E vINTE CÊNTImos), 
soLICITaDo PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE 
CaNELas
EDoC/2017/43868
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 Câma-
ra.16.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em Canelas, relativa à re-
alização das Festividades em honra do senhor 
dos aflitos, no valor de € 715,20 (setecentos e 
quinze euros e vinte cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canelas, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 142,50 (CENTo 
E QUarENTa E DoIs EUros E CINQUENTa 
CÊNTImos), Na rUa PrEsa Da saUDaDE/
rUa DE s. TIago E rUa Dos CoNsorTEs - 
oLIvEIra Do DoUro, soLICITaDo PELa EDP 
gÁs
EDoC/2017/10097
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: “aprovo. À Câmara 
para ratificação.27.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
27.07.2017, que aprovou o pedido de dispensa 
de pagamento de taxa relativa à interrupção de 
trânsito, no valor de € 142,50 (cento e quaren-
ta e dois euros e cinquenta cêntimos), na rua 
Presa da saudade/rua de s. Tiago e rua dos 
Consortes, freguesia de oliveira do Douro, so-
licitado pela EDP gás, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 86,10 (oITENTa E 
sEIs EUros E DEZ CÊNTImos), Na rUa Cos-
Ta CoUTo, ENTrE a TravEssa CosTa CoU-
To E o Largo FraNça borgEs – PEDroso, 
soLICITaDo PELa rEDEgÁs-ProJETo E INs-
TaLaçÕEs DE gÁs, s.a.
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EDoC/2017/10100
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: “aprovo. À Câmara 
para ratificação.27.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
27.07.2017, que aprovou o pedido de dispensa 
de pagamento de taxa relativa à interrupção de 
trânsito, no valor de € 86,10 (oitenta e seis eu-
ros e dez cêntimos), na rua Costa Couto, entre 
a Travessa Costa Couto e o Largo França bor-
ges – Pedroso, solicitado pela redegás - Proje-
to e Instalações de gás, s.a., nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 119,20 (CENTo E 
DEZaNovE EUros E vINTE CÊNTImos), Na 
rUa 5 DE oUTUbro E Largo Dos bombEI-
ros voLUNTÁrIos DE avINTEs – avINTEs, 
soLICITaDo PELa ParÓQUIa DE avINTEs 
E ComIssÃo DE FEsTas Do sENhor Dos 
aFLITos  
EDoC/2017/36431
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito no va-
lor de € 119,20 (cento e dezanove euros e vinte 
cêntimos), na rua 5 de outubro e Largo dos 
bombeiros voluntários de avintes, freguesia de 
avintes, solicitado pela Paróquia de avintes e 
Comissão de Festas do senhor dos aflitos, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 43,05 (QUarEN-
Ta E TrÊs EUros E CINCo CÊNTImos), Na 
rUa Da PorFIa, ENTrE a rUa Do sENhor 
Do PaDrÃo E a TravEssa Da PorFIa, soLI-
CITaDo PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE grI-
JÓ E sErmoNDE
EDoC/2017/39216
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito no va-
lor de € 43,05 (quarenta e três euros e cinco 
cêntimos), na rua da Porfia, entre a rua do se-
nhor do Padrão e a Travessa da Porfia, solicita-
do pela União de Freguesias de grijó e sermon-
de, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 516,60 (QUINhEN-
Tos E DEZassEIs EUros E sEssENTa CÊNTI-
mos), Na rUa mIgUEL bombarDa ENTrE a 
rUa Do Paço E a rUa Da CarrEIra vELha 
– avINTEs, soLICITaDo PELa JUNTa DE FrE-
gUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/38910
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito no va-
lor de € 516,60 (quinhentos e dezasseis euros e 
sessenta cêntimos), na rua miguel bombarda 
entre a rua do Paço e a rua da Carreira velha 
– avintes, solicitado pela Junta de Freguesia de 
avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 783,75 (sETECEN-
Tos E oITENTa E TrÊs EUros E sETENTa E 
CINCo CÊNTImos), rELaTIva À rEaLIZaçÃo 
Da “ProCIssÃo Em hoNra Da PaDroEIra 
DE saNTa marINha” Em DIvErsos arrUa-
mENTos Em saNTa marINha, soLICITaDo 
PELa CoNFrarIa Do saNTÍssImo saCra-
mENTo
EDoC/2017/39734
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 Câma-
ra.28.07.2017”



23

 Nº 82 | agosTo 2017 | boLETIm mUNICIPaL

Câmara mUNICIPaL

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em di-
versos arruamentos em santa marinha, no valor 
de € 783,75 (setecentos e oitenta e três euros e 
setenta e cinco cêntimos), relativa à realização 
da “Procissão em honra da Padroeira de santa 
marinha”, solicitado pela Confraria do santíssi-
mo sacramento, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo 
DE TrâNsITo, No vaLor DE € 1.933,75 (mIL 
NovECENTos E TrINTa E TrÊs EUros E 
sETENTa E CINCo CÊNTImos), rELaTIva À 
rEaLIZaçÃo Da “FEsTa Da CEboLa” Em DI-
vErsos arrUamENTos Em vILar DE aN-
DorINho, soLICITaDo PELa JUNTa DE FrE-
gUEsIa DE vILar DE aNDorINho
EDoC/2017/39946
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em di-
versos arruamentos em vilar de andorinho, no 
valor de € 1.933,75 (mil novecentos e trinta e 
três euros e setenta e cinco cêntimos), relati-
va à realização da “Festa da Cebola”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de vilar de andorinho, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 558,35 (QUINhEN-
Tos E CINQUENTa E oITo EUros E TrINTa E 
CINCo CÊNTImos), rELaTIva À rEaLIZaçÃo 
Da “FEsTa Em hoNra DE s. TIago” Em oLI-
vEIra Do DoUro, soLICITaDo PELa FÁbrI-
Ca Da IgrEJa ParoQUIaL DE oLIvEIra Do 
DoUro
EDoC/2017/38544
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxa relativa à interrupção de trânsito, no va-
lor de € 558,35 (quinhentos e cinquenta e oito 
euros e trinta e cinco cêntimos), relativa à reali-
zação da “Festa em honra de s. Tiago” em oli-
veira do Douro, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial de oliveira do Douro, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 129,15 (CENTo E 
vINTE E NovE EUros E QUINZE CÊNTImos), 
rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da “FEsTa Em 
hoNra DE s. CrIsTÓvÃo E saNTo aNTÓNIo 
Das aLhEIras” Em PEDroso, soLICITaDo 
PELa ComIssÃo DE FEsTas Em hoNra DE s. 
CrIsTÓvÃo E saNTo aNTÓNIo Das aLhEI-
ras
EDoC/2017/38871
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em di-
versos arruamentos em vilar de andorinho, no 
valor de € 129,15 (cento e vinte e nove euros e 
quinze cêntimos), relativa à realização da “Festa 
em honra de s. Cristóvão e santo antónio das 
alheiras” em Pedroso, solicitado pela Comissão 
de Festas em honra de s. Cristóvão e santo an-
tónio das alheiras, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa oCUPaçÃo Da 
vIa PÚbLICa, No vaLor DE € 468,75 (QUa-
TroCENTos E sEssENTa E oITo EUros E 
sETENTa E CINCo CÊNTImos), rELaTIva À 
rEaLIZaçÃo DE obras, soLICITaDo PELa 
JUNTa DE FrEgUEsIa DE CaNIDELo
EDoC/2017/41560
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela ocupação da via pública, 
no valor de € 468,75 (quatrocentos e sessenta e 
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oito euros e setenta e cinco cêntimos), relativa 
à realização de obras, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa oCUPaçÃo Da vIa 
PÚbLICa, No vaLor DE € 120,00 (CENTo E 
vINTE EUros), rELaTIva À INsTaLaçÃo DE 
CoLETor DE ÁgUas PLUvIaIs, soLICITaDo 
PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE CaNIDELo
EDoC/2017/42113
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela ocupação da via pública, 
no valor de € 120,00 (cento e vinte euros), re-
lativa à instalação de coletor de águas pluviais, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE aUTorIZaçÃo EsPECIaL DE CIr-
CULaçÃo E oPEraçÃo DE Carga E DEs-
Carga DE mErCaDorIas, ENTrE a a1 (IC1, 
IC2), roTUNDa DE saNTo ovÍDIo, av. Da 
rEPÚbLICa, av. vasCo Da gama (E.N.222) E 
av. D. JoÃo II (vL9), ENTrE as 08h00 E as 
10h00 E ENTrE as 17h00 E as 19h00, soLICI-
TaDo Por rEChEIo Cash & CarrY, sa
EDoC/2017/29196
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
98, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de autorização especial de 
circulação e operação de carga e descarga de 
mercadorias, entre a a1 (IC1, IC2), rotunda de 
santo ovídio, av. da república, av. vasco da 
gama (E.N.222) e av. D. João II (vL9), entre as 
08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, 
solicitado por recheio Cash & Carry, sa, nos 
termos informados.
PosTUra mUNICIPaL DE TrâNsITo, Na rUa 
Da aZENha, FrEgUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/38740
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a postu-
ra municipal de trânsito na rua da azenha, fre-
guesia de avintes, nos termos informados.
PosTUra mUNICIPaL DE TrâNsITo, bECo 
Do arEINho, FrEgUEsIa DE oLIvEIra Do 
DoUro
EDoC/2017/63722
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito no beco 
do areinho, freguesia de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PosTUra mUNICIPaL DE TrâNsITo, Na rUa 
DE CarraIs, No ENTroNCamENTo Com a 
avENIDa aNTÓNIo CoELho morEIra E No 
ENTroNCamENTo Com a rUa Nova Da 
IgrEJa – FrEgUEsIa DE vaLaDarEs
EDoC/2017/33921
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
de Carrais, no entroncamento com a avenida 
antónio Coelho moreira e no entroncamento 
com a rua Nova da Igreja – freguesia de vala-
dares, nos termos informados.
PosTUra mUNICIPaL DE TrâNsITo, Na rUa 
Da graça, rUa JosÉ marIa aLvEs, rUa 
Das FÁbrICas, rUa Do CENTro DE saÚDE, 
rUa sUb rIbas, rUa QUINTa Do CasTro, 
TravEssa JosÉ marIa aLvEs E rUa LUIs 
braNDÃo, Na FrEgUEsIa DE CaNIDELo
EDoC/2017/18393
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var a postura municipal de trânsito na rua da 
graça, rua José maria alves, rua das Fábricas, 
rua do Centro de saúde, rua sub ribas, rua 
Quinta do Castro, Travessa José maria alves e 
rua Luís brandão, na freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
PosTUra mUNICIPaL DE TrâNsITo Na rUa 
DE s. PaIo, ENTroNCamENTo Com a rUa 
Do FoNTÃo, Na FrEgUEsIa DE CaNIDELo
EDoC/2017/37738
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a postura municipal de trânsito na rua de s. 
Paio, entroncamento com a rua do Fontão, na 
freguesia de Canidelo, nos termos informados.
  

DIREÇÃo MUNICIPAL PARA A INCLUsÃo 
soCIAL

PLaNo mUNICIPaL Da JUvENTUDE
EDoC/2017/40466
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 Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Plano municipal da Juventude de 
gaia, nos termos apresentados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da assembleia municipal.
PLaNo mUNICIPaL Para a IgUaLDaDE DE 
gÉNEro, CIDaDaNIa E NÃo DIsCrImINaçÃo 
2017-2021 
EDoC/2017/42642
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 Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Plano municipal para a Igualdade de 
género, Cidadania e Não Discriminação 2017-
2021, nos termos apresentados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da assembleia municipal.
PLaNo mUNICIPaL DE DEsENvoLvImENTo 

soCIaL DE vILa Nova DE gaIa 2017-2021
EDoC/2017/42638
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 Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Plano municipal de Desenvolvimento 
social de vila Nova de gaia 2017-2021, nos ter-
mos apresentados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da assembleia municipal.
aQUIsIçÃo DE LICENças Da PLaTaForma – 
“EsCoLa vIrTUaL” 2017-2018
EDoC/2017/42326
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
107, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
- aprovar a atribuição dos auxílios económicos 
em causa, ou seja, das licenças da plataforma 
da Escola virtual aos alunos do 1º Ciclo do En-
sino básico.
- autorizar a abertura do procedimento de 
ajuste direto para aquisição de licenças da pla-
taforma “Escola virtual” 2017/201, nos termos 
informados.
ProCEDImENTos a DEsENvoLvEr No âmbI-
To Do Programa gaIa+INCLUsIva
EDoC/2017/8466
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 Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar os procedimentos a desenvolver no 
âmbito do Programa gaia + Inclusiva, as verbas 
necessárias serão posteriormente autorizadas e 
cabimentadas, nos termos da Informação INT-
-CmvNg/2017/5486 de 13.02.2017.
ProPosTa DE aNULaçÃo Das DÍvIDas Dos 
UTENTEs Da PIsCINa mUNICIPaL Da graN-
Ja, marIa Do CÉU saNTos E CarLos saN-
Tos, No moNTaNTE DE € 54,00 (CINQUENTa 
E QUaTro EUros) CaDa, CorrEsPoNDEN-
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TE À mENsaLIDaDE DE maIo DE 2017
EDoC/2017/26184
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação das dívidas dos utentes da Pis-
cina municipal da granja, maria do Céu santos 
e Carlos santos, no montante de € 54,00 (cin-
quenta e quatro euros) cada, correspondente 
à mensalidade de maio de 2017, por faturação 
indevida, nos termos informados,
ProPosTa DE aNULaçÃo Das DÍvIDas Dos 
UTENTEs Da PIsCINa mUNICIPaL Da mara-
vEDI, ELsa PINTo E JoÃo PINTo, No moN-
TaNTE DE € 27,00 (vINTE E sETE EUros) 
CaDa, CorrEsPoNDENTE À mENsaLIDaDE 
DE maIo DE 2017
EDoC/2017/26771
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação das dívidas dos utentes da 
Piscina municipal maravedi, Elsa Pinto e João 
Pinto, no montante de € 27,00 (vinte e sete eu-
ros) cada, correspondente à mensalidade de 
maio de 2017, por faturação indevida, nos ter-
mos informados,
PEDIDo DE aPoIo ECoNÓmICo Para 
o arrENDamENTo No âmbITo Da 
gaIa+INCLUsIva, soLICITaDo Por marIa 
JosÉ FErrEIra
EDoC/2017/43850
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 Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico para o 
arrendamento no âmbito da gaia + Inclusiva, 
solicitado por maria José Ferreira, nos termos 
informados,
ProPosTa DE IsENçÃo Do PagamENTo 
PELa UTILIZaçÃo Da PIsCINa mUNICIPaL DE 

vILa D’EsTE, No moNTaNTE DE € 187,50 (CEN-
To E oITENTa E sETE EUros E CINQUENTa 
CÊNTImos), No âmbITo Da ParTICIPaçÃo 
Dos Jogos JUvENIs 2017, soLICITaDo PELa 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE maFamUDE E vI-
Lar Do ParaÍso
EDoC/2017/36737
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 Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção do pagamento pela 
utilização da Piscina municipal de vila d’Este, 
no montante de € 187,50 (cento e oitenta e sete 
euros e cinquenta cêntimos), no âmbito da par-
ticipação dos Jogos Juvenis 2017, solicitado 
pela União de Freguesias de mafamude e vilar 
do Paraíso, nos termos informados,
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mU-
NICIPaL DE vILa D’EsTE), No vaLor DE € 
1.105,00 (mIL CENTo E CINCo EUros), Para 
o aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por 
JosÉ marIa LIXa aLmEIDa Para o FILho 
rUI FILIPE CoELho DE aLmEIDa
EDoC/2017/36561
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 Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de vila d’Este), no 
valor de € 1.105,00 (mil cento e cinco euros), 
para o ano letivo 2017-2018, solicitado por José 
maria Lixa almeida, para o filho rui Filipe Coe-
lho de almeida, nos termos informados,
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE maravEDI), No vaLor DE € 335,00 (TrE-
ZENTos E TrINTa E CINCo EUros), Para 
o aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por 
saNDra marIa oLIvEIra sILva
EDoC/2017/36090
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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 Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal de mara-
vedi), no valor de € 335,00 (trezentos e trin-
ta e cinco euros), para o ano letivo 2017-2018, 
solicitado por sandra maria oliveira silva, nos 
termos informados,
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL Da graNJa E aUrora CUNha), No 
vaLor DE € 670,00 (sEIsCENTos E sETEN-
Ta EUros), Para o aNo LETIvo 2017-2018, 
soLICITaDo Por maNUEL FErNaNDo LoU-
rENço aLmEIDa E EsPosa marIa LIbErTa 
NUNEs saNTos aLmEIDa
EDoC/2017/37864
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 Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal da granja 
e aurora Cunha), no valor de € 670,00 (seis-
centos e setenta euros), para o ano letivo 2017-
2018, solicitado por manuel Fernando Lourenço 
almeida e esposa maria Liberta Nunes santos 
almeida, nos termos informados,
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mU-
NICIPaL DE vILa D’EsTE), No vaLor DE € 
350,00 (TrEZENTos E CINQUENTa EUros), 
Para o aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo 
Por ELIZabETE Da CoNCEIçÃo mIraNDa 
barbosa
EDoC/2017/34176
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 Câma-

ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de vila d’Este), no 
valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta eu-
ros), para o ano letivo 2017-2018, solicitado por 
Elizabete da Conceição miranda barbosa, nos 
termos informados,
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL Da graNJa), No vaLor DE € 350,00 
(TrEZENTos E CINQUENTa EUros), Para o 
aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por âN-
gELa FErNaNDa Da sILva barros DE oLI-
vEIra moNTEIro
EDoC/2017/28268
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 Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal da gran-
ja), no valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta 
euros), para o ano letivo 2017-2018, solicitado 
por ângela Fernanda da silva barros de oliveira 
monteiro, nos termos informados,
aNULaçÃo Da DIvIDa aCUmULaDa PELa 
UTILIZaçÃo DE EQUIPamENTos mUNICIPaIs 
(PIsCINa mUNICIPaL maravEDI), No vaLor 
DE € 2.812,50 (DoIs mIL oIToCENTos E DoZE 
EUros E CINQUENTa CÊNTImos), rEFErEN-
TE ao aNo LETIvo 2016-2017, soLICITaDo 
PELa assoCIaçÃo DE PaIs E ENC. DE EDU-
CaçÃo Da EsCoLa Eb1 E JarDIm DE INFâN-
CIa QUINTa Dos CasTELos
EDoC/2017/38946
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 Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de anulação da divida acu-
mulada pela utilização de equipamentos mu-
nicipais (Piscina municipal maravedi), no valor 
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de € 2.812,50 (dois mil oitocentos e doze euros 
e cinquenta cêntimos), referente ao ano letivo 
2016-2017, solicitado pela associação de Pais 
e Encarregados de Educação da Escola Eb1 e 
Jardim de Infância Quinta dos Castelos, nos ter-
mos informados,
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE maravEDI), No vaLor DE € 335,00 (TrE-
ZENTos E TrINTa E CINCo EUros), Para o 
aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por ma-
rIa bErNarDETE CELEsTINo magaLhÃEs
EDoC/2017/35913
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
119, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização de equipamen-
tos municipais (Piscina municipal de maravedi), 
no valor de € 335,00 (trezentos e trinta e cinco 
euros), para o ano letivo 2017-2018, solicitado 
por maria bernardete Celestino magalhães, nos 
termos informados,
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE maravEDI), No vaLor DE € 335,00 (TrE-
ZENTos E TrINTa E CINCo EUros), Para o 
aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por aN-
TÓNIo CUNha magaLhÃEs
EDoC/2017/35917
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
120, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal de mara-
vedi), no valor de € 335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), para o ano letivo 2017-2018, solici-
tado por antónio Cunha magalhães, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 

EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL DE maravEDI), No vaLor DE € 367,50 
(TrEZENTos E sEssENTa E sETE EUros DE 
CINQUENTa CÊNTImos), Para o aNo LE-
TIvo 2017-2018, soLICITaDo Por saNDra 
marLENE roDrIgUEs DE soUsa moraTo
EDoC/2017/22867
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
121, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de maravedi), no 
valor de € 367,50 (trezentos e sessenta e sete 
euros de cinquenta cêntimos), para o ano letivo 
2017-2018, solicitado por sandra marlene rodri-
gues de sousa morato, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
Da graNJa), No vaLor DE € 450,00 (QUa-
TroCENTos E CINQUENTa EUros), Para o 
aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por PE-
Dro abEL aZErEDo Da sILva
EDoC/2017/38251
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
122, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.29.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização de equipamen-
tos municipais (Piscina municipal da granja), no 
valor de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta 
euros), para o ano letivo 2017-2018, solicitado 
por Pedro abel azeredo da silva, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE vILa D’EsTE), No vaLor DE € 1.105,00 
(mIL CENTo E CINCo EUros), Para o aNo 
LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por marIa 
rosINa Dos saNTos oLIvEIra magaLhÃEs
EDoC/2017/33338
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
123, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.29.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de vila d’Este), 
no valor de € 1.105,00 (mil cento e cinco euros), 
para o ano letivo 2017-2018, solicitado por ma-
ria rosina dos santos oliveira magalhães, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL DE maravEDI), No vaLor DE € 335,00 
(TrEZENTos E TrINTa E CINCo EUros), 
Para o aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo 
Por marIa bEaTrIZ Da sILva TEIXEIra Dos 
saNTos
 EDoC/2017/27007
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
124, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.29.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal de mara-
vedi), no valor de € 335,00 (trezentos e trinta 
e cinco euros), para o ano letivo 2017-2018, so-
licitado por maria beatriz da silva Teixeira dos 
santos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE maravEDI), No vaLor DE € 335,00 (TrE-
ZENTos E TrINTa E CINCo EUros), Para o 
aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por aL-
ZIra FErNaNDa Da sILva LaPa
EDoC/2017/37742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
125, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-

mentos municipais (Piscina municipal de mara-
vedi), no valor de € 335,00 (trezentos e trinta 
e cinco euros), para o ano letivo 2017-2018, so-
licitado por alzira Fernanda da silva Lapa, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL DE maravEDI), No vaLor DE € 450,00 
(QUaTroCENTos E CINQUENTa EUros), DU-
raNTE o mÊs DE JULho DE 2017, soLICITa-
Do PELa aCaDEmIa sÉNIor DE gaIa
EDoC/2017/48106
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
126, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de maravedi), no 
valor de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta 
euros), durante o mês de julho de 2017, solici-
tado pela academia sénior de gaia, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL DE maravEDI), No vaLor DE € 225,00 
(DUZENTos E vINTE E CINCo EUros), Para 
o aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por 
raFaEL FILIPE CosTa
EDoC/2017/31052
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
127, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de maravedi), no 
valor de € 225,00 (duzentos e vinte e cinco eu-
ros), para o ano letivo 2017-2018, solicitado por 
rafael Filipe Costa, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE vILa D’EsTE), No vaLor DE € 1.105,00 
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(mIL CENTo E CINCo EUros), Para o aNo 
LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por marIa 
CoNCEIçÃo PErEIra TEIXEIra
EDoC/2017/42746
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
128, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal de vila 
d’Este), no valor de € 1.105,00 (mil cento e cin-
co euros), para o ano letivo 2017-2018, solici-
tado por maria Conceição Pereira Teixeira, nos 
termos informados.
ProPosTa DE aNULaçÃo DE DIvIDa Do 
mÊs DE março DE 2017, PELa UTILIZaçÃo 
DE EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa 
mUNICIPaL aUrora CUNha), No vaLor DE 
€ 27,00 (vINTE E sETE EUros), soLICITaDo 
Por aLICE NaTÁLIa FoNTEs FErrEIra LINo
EDoC/2017/27926
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
129, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação de divida do 
mês de março de 2017, pela utilização de equi-
pamentos municipais (Piscina municipal aurora 
Cunha), no valor de € 27,00 (vinte e sete eu-
ros), solicitado por alice Natália Fontes Ferreira 
Lino, nos termos informados.
ProPosTa DE aNULaçÃo DE DIvIDa Por 
FaTUraçÃo INDEvIDa, PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL Da graNJa), No vaLor DE € 43,50 
(QUarENTa E TrÊs EUros E CINQUENTa 
CÊNTImos), soLICITaDo Por NELsoN LUIs 
sILva braga moINhos
EDoC/2017/26128
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
130, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a proposta de anulação de divida por 
faturação indevida, pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal da gran-
ja), no valor de € 43,50 (quarenta e três euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado por Nelson Luís 
silva braga moinhos, nos termos informados.
ProPosTa DE aNULaçÃo DE DIvIDa Por 
FaTUraçÃo INDEvIDa, PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL DE vILa D’EsTE), No vaLor DE € 14,50 
(CaTorZE EUros E CINQUENTa CÊNTImos), 
soLICITaDo Por TomÁs DINIs soarEs PI-
NhEIro sarmENTo DUarTE
EDoC/2017/25903
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
131, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação de divida por 
faturação indevida, pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal de vila 
d’Este), no valor de € 14,50 (catorze euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado por Tomás Di-
nis soares Pinheiro sarmento Duarte, nos ter-
mos informados.
ProPosTa DE aNULaçÃo DE DIvIDa Por 
FaTUraçÃo INDEvIDa, PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL Da graNJa), No vaLor DE € 88,00 
(oITENTa E oITo EUros), soLICITaDo Por 
FÁbIo mIgUEL PErEIra graNJa
EDoC/2017/31958
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
132, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação de divida por 
faturação indevida, pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal da gran-
ja), no valor de € 88,00 (oitenta e oito euros), 
solicitado por Fábio miguel Pereira granja, nos 
termos informados.
ProPosTa DE aNULaçÃo DE DIvIDa Por 
FaTUraçÃo INDEvIDa, PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL Da graNJa), No vaLor DE € 44,00 
(QUarENTa E QUaTro EUros), soLICITaDo 



31

 Nº 82 | agosTo 2017 | boLETIm mUNICIPaL

Câmara mUNICIPaL

Por CarLa IsabEL sILva aZEvEDo
EDoC/2017/30463
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
133, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação de divida por 
faturação indevida, pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal da gran-
ja), no valor de € 44,00 (quarenta e quatro eu-
ros), solicitado por Carla Isabel silva azevedo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNI-
CIPaL Da graNJa), No vaLor DE € 335,00 
(TrEZENTos E TrINTa E CINCo EUros), 
Para o aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo 
Por FÁbIo mIgUEL morEIra Dos saNTos 
EDoC/2017/36450
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
134, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal da gran-
ja), no valor de € 335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), para o ano letivo 2017-2018, solici-
tado por Fábio miguel moreira dos santos, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE 
EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mU-
NICIPaL aUrora CUNha), No vaLor DE € 
240,00 (DUZENTos E QUarENTa EUros), 
Para o aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo 
Por marIa EDUarDa CoUTINho FrEITas
EDoC/2017/39362
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
135, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal aurora 
Cunha), no valor de € 240,00 (duzentos e qua-
renta euros), para o ano letivo 2017-2018, soli-
citado por maria Eduarda Coutinho Freitas, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE maravEDI), No vaLor DE € 1.110,00 (mIL 
CENTo E DEZ EUros), Para o aNo LETIvo 
2017-2018, soLICITaDo Por TaTIaNa DUs-
Cova
EDoC/2017/34861
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
136, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de maravedi), no 
valor de € 1.110,00 (mil cento e dez euros), para 
o ano letivo 2017-2018, solicitado por Tatiana 
Duscova, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE maravEDI), No vaLor DE € 335,00 (TrE-
ZENTos E TrINTa E CINCo EUros), Para o 
aNo LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por ro-
saLINa aLCINa aLvEs DE CasTro
EDoC/2017/37488
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
137, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal de mara-
vedi), no valor de € 335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), para o ano letivo 2017-2018, soli-
citado por rosalina alcina alves de Castro, nos 
termos informados.
ProPosTa DE aNULaçÃo DE DIvIDa Por 
FaTUraçÃo INDEvIDa, PELa UTILIZaçÃo 
DE EQUIPamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa 
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mUNICIPaL DE vILa D’EsTE), No vaLor DE 
€ 2.205,00 (DoIs mIL DUZENTos E CINCo 
EUros), soLICITaDo Por PaULa CrIsTINa 
saNTos magaLhÃEs
EDoC/2017/32382
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
138, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação de divida por 
faturação indevida, pela utilização de equipa-
mentos municipais (Piscina municipal de vila 
d’Este), no valor de € 2.205,00 (dois mil duzen-
tos e cinco euros), solicitado por Paula Cristina 
santos magalhães, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE maravEDI), No vaLor DE € 290,00 (DU-
ZENTos E NovENTa EUros), Para o aNo 
LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por marIa 
EmÍLIa moNTEIro Da roCha
EDoC/2017/39365
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
139, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de maravedi), no 
valor de € 290,00 (duzentos e noventa euros), 
para o ano letivo 2017-2018, solicitado por ma-
ria Emília monteiro da rocha, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE vILa D’EsTE), No vaLor DE € 515,00 (QUI-
NhENTos E QUINZE EUros), Para o aNo 
LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por marIa 
La saLETE Da sILva goNçaLvEs PErEIra
EDoC/2017/33129
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
140, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-

ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de vila d’Este), 
no valor de € 515,00 (quinhentos e quinze eu-
ros), para o ano letivo 2017-2018, solicitado por 
maria La salete da silva gonçalves Pereira, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE vILa D’EsTE), No vaLor DE € 1.105,00 
(mIL CENTo E CINCo EUros), Para o aNo 
LETIvo 2017-2018, soLICITaDo Por marIa 
JoaNa FraNCo Da sILva saNTos Para o 
FILho IsIDoro maNUEL sILva saNTos
EDoC/2017/38121
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
141, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de vila d’Este), 
no valor de € 1.105,00 (mil cento e cinco eu-
ros), para o ano letivo 2017-2018, solicitado por 
maria Joana Franco da silva dos santos para o 
filho Isidoro manuel silva santos, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo DE EQUI-
PamENTos mUNICIPaIs (PIsCINa mUNICIPaL 
DE LEvEr), No vaLor DE € 1.110,00 (mIL CEN-
To E DEZ EUros), Para o aNo LETIvo 2017-
2018, soLICITaDo Por LUIs mIgUEL oLIvEI-
ra marTINs
 EDoC/2017/35317
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
142, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (Piscina municipal de Lever), no va-
lor de € 1.110,00 (mil cento e dez euros), para o 
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ano letivo 2017-2018, solicitado por Luís miguel 
oliveira martins, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo Das 
PIsCINas mUNICIPaIs, soLICITaDo Por 
FraNCIsCo bEssa TavarEs
EDoC/2017/19291
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
143, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização das piscinas 
municipais, solicitado por Francisco bessa Ta-
vares, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaIs PELa UTILIZaçÃo Das 
PIsCINas mUNICIPaIs, soLICITaDo Por saL-
vINa DE JEsUs aNDrÉ vIEIra barros aL-
vEs
EDoC/2017/36034
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
144, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização das piscinas 
municipais, solicitado por salvina de Jesus an-
dré vieira barros alves, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas a TITULo DE EmIssÃo DE aLvarÁ DE 
LICENça DE obras, TmU E TaXa DE LICEN-
ça DE DEmoLIçÃo, soLICITaDo Por JaImE 
FraNCIsCo gUEDEs
EDoC/2017/36399
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
145, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas a título de emissão de alvará de licença 
de obras, TmU e taxa de licença de demolição, 
solicitado por Jaime Francisco guedes, nos ter-
mos informados.

PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE Ta-
Xas Por ProrrogaçÃo Do PraZo DE EXE-
CUçÃo DE obras, No vaLor DE € 669,74 
(sEIsCENTos E sEssENTa E NovE EUros E 
sETENTa E QUaTro CÊNTImos), soLICITa-
Do Por maNUEL JoÃo PImENTa goUvEIa
EDoC/2017/35059
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
146, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por prorrogação do prazo de execu-
ção de obras, no valor de € 669,74 (seiscen-
tos e sessenta e nove euros e setenta e quatro 
cêntimos), solicitado por manuel João Pimenta 
gouveia, nos termos informados.
PEDIDo DE IsENçÃo DE PagamENTo DE 
TaXas Por oPEraçÃo UrbaNÍsTICa, No 
vaLor DE € 2.317,74 (DoIs mIL TrEZENTos 
E DEZassETE EUros sETENTa E QUaTro 
CÊNTImos), soLICITaDo Por maNUEL FEr-
NaNDo oLIvEIra EsTEvEs
EDoC/2017/30422
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
147, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por operação urbanística, no valor de 
€ 2.317,74 (dois mil trezentos e dezassete eu-
ros setenta e quatro cêntimos), solicitado por 
manuel Fernando oliveira Esteves, nos termos 
informados.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE URBANIsMo E AM-
BIENtE

aUTorIZaçÃo E aProvaçÃo Do ProCE-
DImENTo DE CoNTraTaçÃo rELaTIvo À 
CoNsTrUçÃo Do ParQUE UrbaNo Do 
vaLE DE s. PaIo – FasE I, CaNIDELo/ aUTo-
rIZaçÃo Da DEsPEsa No moNTaNTE DE € 
1.028.565,48 C/Iva, Com rEParTIçÃo DE EN-
Cargos/aProvaçÃo Da DEsIgNaçÃo Do 
JÚrI/aProvaçÃo Do Programa Do CoN-
CUrso, CaDErNo DE ENCargos E ToDas 
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as PEças QUE ComPÕEm o ProJETo DE 
EXECUçÃo
EDoC/2017/29684
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
148, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.10.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. autorizar e aprovar o procedimento de con-
tratação relativo à execução da obra de “Cons-
trução do Parque Urbano do vale de s. Paio – I 
Fase – Canidelo”;
2. autorizar a despesa no montante de € 
1.028.565,48 (Iva incluído), a cabimentar pela 
rubrica 2016 I 40. Não se prevendo execução fí-
sica no presente ano, autorizar a seguinte repar-
tição de encargos: 2017: 1,06€; 2018: 514.282,74 
€; 2019: 514.282,74 €;
3. aprovar o programa do concurso. Caderno 
de encargos e todas as peças que compõem o 
projeto de execução;
4. aprovar a designação do júri.
vErsÃo FINaL Da UNIDaDE DE EXECUçÃo 
Da ENvoLvENTE À avENIDa aTÉ ao mar – 
Troço ENTrE o Largo Da CabINE E a rUa 
Da LavoUra E rEsPETIva oPEraçÃo DE 
rEParCELamENTo E mINUTa Do CoNTraTo 
DE UrbaNIZaçÃo 
EDoC/2014/15502
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
149, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a versão final da Unidade de Execução 
da envolvente à avenida até ao mar – Troço en-
tre o Largo da Cabine e a rua da Lavoura” e 
a respetiva operação de reparcelamento, bem 
como, a minuta do Contrato de Urbanização, 
nos termos apresentados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa rELaTIva À LICENça DE EsPETÁCULos 
DE NaTUrEZa DEsPorTIva oU DE DIvEr-
TImENTos PÚbLICo, No vaLor DE € 12,00 
(DoZE EUros), soLICITaDo PELa CoNFra-
rIa DE Nossa sENhora Da saÚDE
EDoC/2017/39502

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
150, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado pela 
Confraria de Nossa senhora da saúde, nos ter-
mos informados.
ProPosTa DE aProvaçÃo Da aLTEraçÃo 
Da PLaNTa DE ImPLaNTaçÃo Do ProJE-
To DE EXECUçÃo Da rEQUaLIFICaçÃo Da 
FrENTE FLUvIaL Do rIo DoUro No arEI-
Nho DE avINTEs – I FasE (LaDo sUL Da rUa 
Do arEINho) 
EDoC/2014/37227
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
151, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração da planta de implantação 
do Projeto de Execução da requalificação da 
Frente Fluvial do rio Douro no areinho de 
avintes – I Fase (lado sul da rua do areinho), 
nos termos informados.
ProPosTa DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DE PUbLICIDaDE DE oCUPaçÃo DE 
EsPaço PÚbLICo Para ToDas as EsPLaNa-
Das QUE sE LoCaLIZEm Na margINaL DE 
gaIa, Na av. DIogo LEITE, av. ramos PINTo 
E Largo Da bombarDa Na UNIÃo DE FrE-
gUEsIas DE saNTa marINha E s. PEDro Da 
aFUraDa
EDoC/2017/42416
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
152, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de pu-
blicidade de ocupação de espaço público para 
todas as esplanadas quês e localizem na margi-
nal de gaia, na av. Diogo Leite, av. ramos Pinto 
e Largo da bombarda, na União de Freguesias 
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de santa marinha e s. Pedro da afurada, desde 
que estejam devidamente regularizadas e cum-
pram todas as condições estabelecidas pelo 
município para a sua instalação, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDIDo 
DE rEgULarIZaçÃo DE EsTabELECImEN-
To INDUsTrIaL Do TIPo 3, soLICITaDo Por 
aNTÓNIo sILva PErEIra - ProCEsso Nº 
3571/17–rI – FrEgUEsIa DE arCoZELo
EDoC/2017/43389
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
153, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de estabelecimen-
to industrial do tipo 3, solicitado por antónio 
silva Pereira - Processo nº 3571/17 – rI – fregue-
sia de arcozelo, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDI-
Do DE rEgULarIZaçÃo DE amPLIaçÃo DE 
EsTabELECImENTo INDUsTrIaL Do TIPo 
3, soLICITaDo Por IsaÍas oLIvEIra DIas - 
ProCEsso Nº 33227/17–rI – UNIÃo Das FrE-
gUEsIas DE saNDIm, oLIvaL, LEvEr E CrEs-
TUma
EDoC/2017/43390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
154, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de ampliação de 
estabelecimento industrial do tipo 3, solicitado 
por Isaías oliveira Dias - Processo nº 33227/17 
– rI – União das Freguesias de sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDIDo 

DE rEgULarIZaçÃo DE EsTabELECImEN-
To DEsTINaDo a oPEraçÕEs DE gEsTÃo 
DE rEsÍDUos, soLICITaDo Por bErNarDo 
sILvÉrIo DE JEsUs sILva - ProCEsso Nº 
3668/17–rI – FrEgUEsIa DE maDaLENa
EDoC/2017/43393
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
155, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a declaração de interesse público mu-
nicipal do pedido de regularização de estabe-
lecimento destinado a operações de gestão de 
resíduos, solicitado por bernardo silvério de 
Jesus silva - Processo nº 3668/17 – rI – fregue-
sia da madalena, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDI-
Do DE rEgULarIZaçÃo Da amPLIaçÃo DE 
EsTabELECImENTo INDUsTrIaL Do TIPo 3, 
soLICITaDo Por maNUEL goNçaLvEs Da 
CosTa - ProCEsso Nº 3700/17–rI – FrEgUE-
sIa DE avINTEs
EDoC/2017/43394
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
156, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de ampliação de 
estabelecimento industrial do tipo 3, solicitado 
por manuel gonçalves da Costa - Processo nº 
3700/17 – rI – freguesia de avintes, nos termos 
informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDIDo 
DE rEgULarIZaçÃo DE EsTabELECImEN-
To INDUsTrIaL Do TIPo 3, soLICITaDo Por 
CoNsTaNTINo Dos saNTos PErEIra – mE-
TaLÚrgICa, UNIPEssoaL, LDª. - ProCEsso 
Nº 3256/17–rI – FrEgUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/43387
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
157, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de estabelecimen-
to industrial do tipo 3, solicitado por Constanti-
no dos santos Pereira – metalúrgica, Unipesso-
al, Ld.ª - Processo nº 3256/17 – rI – freguesia de 
avintes, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDIDo 
DE rEgULarIZaçÃo DE EsTabELECImEN-
To INDUsTrIaL Do TIPo 3, soLICITaDo Por 
JosÉ PaULINo CarDoso LDª. - ProCEsso 
Nº 3717/17–rI – FrEgUEsIa DE arCoZELo
EDoC/2017/44015
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
158, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a declaração de interesse público mu-
nicipal do pedido de regularização de estabele-
cimento industrial do tipo 3, solicitado por José 
Paulino Cardoso Ld.ª - Processo nº 3717/17 – rI – 
freguesia de arcozelo, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDIDo 
DE rEgULarIZaçÃo DE EsTabELECImENTo 
INDUsTrIaL Do TIPo 3, soLICITaDo Por rI-
bEIro soarEs & FILho, LDaª. - ProCEsso 
Nº 3680/17–rI – UNIÃo Das FrEgUEsIas DE 
PEDroso E sEIXEZELo
EDoC/2017/44019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº.159, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de estabelecimen-

to industrial do tipo 3, solicitado por ribeiro 
soares & Filho, Ldaª. - Processo nº 3680/17 – rI 
– União das Freguesias de Pedroso e seixezelo, 
nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLaraçÃo DE 
INTErEssE PÚbLICo mUNICIPaL Do PEDIDo 
DE rEgULarIZaçÃo DE EsTabELECImEN-
To INDUsTrIaL Do TIPo 3, soLICITaDo Por 
ToYoTa CaETaNo PorTUgaL sa, - ProCEs-
so Nº 3672/17–rI – FrEgUEsIa DE oLIvEIra 
Do DoUro
EDoC/2017/44489
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
160, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de estabelecimen-
to industrial do tipo 3, solicitado por Toyota Ca-
etano Portugal sa, - Processo nº 3672/17 – rI 
– freguesia de oliveira do Douro, nos termos 
informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDaDE, soLICITaDo 
Por marIa oLINDa Da roCha DomINgUEs 
FErrEIra - ProCEsso Nº 3637/17 – CErT. – 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE gULPILharEs E 
vaLaDarEs
EDoC/2017/44167
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
161, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de certidão para constitui-
ção de regime de compropriedade, solicitado 
por maria olinda da rocha Domingues Ferreira 
- Processo nº 3637/17 – CErT. – União de Fre-
guesias de gulpilhares e valadares, nos termos 
informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDaDE, soLICITaDo 
Por marIa oLINDa Da roCha DomINgUEs 



37

 Nº 82 | agosTo 2017 | boLETIm mUNICIPaL

Câmara mUNICIPaL

FErrEIra - ProCEsso Nº 3636/17 – CErT. – 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE gULPILharEs E 
vaLaDarEs
EDoC/2017/44160
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
162, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de certidão para constitui-
ção de regime de compropriedade, solicitado 
por maria olinda da rocha Domingues Ferreira 
- Processo nº 3636/17 – CErT. – União de Fre-
guesias de gulpilhares e valadares, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DE PUbLICIDaDE, No vaLor DE € 
247,04 (DUZENTos E QUarENTa E sETE EU-
ros E QUaTro CÊNTImos), rELaTIvo ao 
ProCEsso Nº. 70/17 - UNIÃo DE FrEgUEsIas 
DE maFamUDE E vILar Do ParaÍso, soLICI-
TaDo Por EssILor PorTUgaL soC. INDUs-
TrIaL oPTICa, LDª.
EDoC/2017/39631
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
163, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade, no valor de € 247,04 
(duzentos e quarenta e sete euros e quatro cên-
timos), relativo ao processo nº. 70/17 - União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
solicitado por Essilor Portugal soc. Industrial 
optica, Ldª., nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gEsPosT – gEsT. 
PosTos abasTECImENTo, LDa rEPsoL – 
ProCEsso 1111/17-PC, UNIÃo DE FrEgUEsIas 
DE saNTa marINha E s. PEDro Da aFUra-
Da
EDoC/2017/41025
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
164, apenas no original.

Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento 
de posto de abastecimento de combustíveis, 
apresentada pela gespost – gest. Postos abas-
tecimento, Lda repsol – Processo 1111/17 - PC, 
União de Freguesias de santa marinha e s. Pe-
dro da afurada e manter o despacho do Exmº 
sr. vice-Presidente de 25 de maio de 2017, que 
determinou a notificação do requerente da li-
quidação da referida taxa, no montante de € 
5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gEsPosT – gEsT. 
PosTos abasTECImENTo, LDa rEPsoL – 
ProCEsso 1119/17-PC, UNIÃo DE FrEgUEsIas 
DE maFamUDE E vILar Do ParaÍso
EDoC/2017/41022
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
165, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação relativa à liquidação de taxa 
devida pela instalação e funcionamento de pos-
to de abastecimento de combustíveis, apresen-
tada pela gespost – gest. Postos abastecimen-
to, Lda repsol – Processo 1119/17 - PC, União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso 
e manter o despacho do Exmº sr. vice-Presi-
dente de 25 de maio de 2017, que determinou a 
notificação do requerente da liquidação da re-
ferida taxa, no montante de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), relativa ao ano de 2017, nos termos 
informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gEsPosT – gEsT. 
PosTos abasTECImENTo, LDa rEPsoL – 
ProCEsso 1108/17-PC, UNIÃo DE FrEgUE-
sIas DE maFamUDE E vILar Do ParaÍso
EDoC/2017/41020
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
166, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação relativa à liquidação de taxa 
devida pela instalação e funcionamento de pos-
to de abastecimento de combustíveis, apresen-
tada pela gespost – gest. Postos abastecimen-
to, Lda repsol – Processo 1108/17 - PC, União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso 
e manter o despacho do Exmº sr. vice-Presi-
dente de 25 de maio de 2017, que determinou a 
notificação do requerente da liquidação da re-
ferida taxa, no montante de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), relativa ao ano de 2017, nos termos 
informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por TomÁs aNTÓNIo & 
morEIra LDa – ProCEsso 1110/17-PC, FrE-
gUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/39600
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
167, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação relativa à liquidação de taxa 
devida pela instalação e funcionamento de pos-
to de abastecimento de combustíveis, apresen-
tada por Tomás antónio & moreira Ld.ª Proces-
so 1110/17 - PC, freguesia de avintes e manter 
o despacho do Exmº sr. vice-Presidente de 25 
de maio de 2017, que determinou a notificação 
do requerente da liquidação da referida taxa, 
no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por P.a. gaLP. saNTa FÉ 
– ProCEsso 1130/17-PC, UNIÃo DE FrEgUE-
sIas DE PEDroso E sEIXEZELo
EDoC/2017/39604
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
168, apenas no original.

Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis, apre-
sentada por P.a. gaLP santa Fé – Processo nº 
1130/17 - PC, União de Freguesias de Pedroso 
e seixezelo e manter o despacho do Exmº sr. 
vice-Presidente de 25 de maio de 2017, que 
determinou a notificação do requerente da li-
quidação da referida taxa, no montante de € 
5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gaLP-vasCo Da 
gama – saNTos TomÁs, LDa. – ProCEsso 
1133/17-PC, UNIÃo DE FrEgUEsIas DE PE-
Droso E sEIXEZELo
EDoC/2017/39612
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
169, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis, apre-
sentada por gaLP – vasco da gama – santos 
Tomás Ld.ª – Processo nº 1133/17 - PC, União de 
Freguesias de Pedroso e seixezelo e manter o 
despacho do Exmº sr. vice-Presidente de 25 
de maio de 2017, que determinou a notificação 
do requerente da liquidação da referida taxa, 
no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por P.a. gaLP. saNTa FÉ 
– ProCEsso 1131/17-PC, UNIÃo DE FrEgUE-
sIas DE PEDroso E sEIXEZELo
EDoC/2017/39606
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
170, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-



39

 Nº 82 | agosTo 2017 | boLETIm mUNICIPaL

Câmara mUNICIPaL

ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento 
de posto de abastecimento de combustíveis, 
apresentada por P.a. gaLP santa Fé – Processo 
nº 1131/17 - PC, União de Freguesias de Pedro-
so e seixezelo e manter o despacho do Exmº 
sr. vice-Presidente de 25 de maio de 2017, que 
determinou a notificação do requerente da li-
quidação da referida taxa, no montante de € 
5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por aNTÓNIo marTINs 
E FILhos, LDa. – ProCEsso 1118/17-PC, UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE maFamUDE E vILar Do 
ParaÍso
EDoC/2017/39624
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
171, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento 
de posto de abastecimento de combustíveis, 
apresentada por antónio martins e Filhos Ld.ª 
– Processo nº 1118/17 - PC, União de Fregue-
sias de mafamude e vilar do Paraíso e manter 
o despacho do Exmº sr. vice-Presidente de 25 
de maio de 2017, que determinou a notificação 
do requerente da liquidação da referida taxa, 
no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por aNTÓNIo mar-
TINs E FILhos, LDa. – ProCEsso 1124/17-PC, 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNTa marINha 
E s. PEDro Da aFUraDa 
EDoC/2017/39634
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
172, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-

ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis, apre-
sentada por antónio martins e Filhos Ld.ª – Pro-
cesso nº 1124/17 - PC, União de Freguesias de 
santa marinha e são Pedro da afurada e manter 
o despacho do Exmº sr. vice-Presidente de 25 
de maio de 2017, que determinou a notificação 
do requerente da liquidação da referida taxa, 
no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por aNTÓNIo marTINs 
E FILhos, LDa. – ProCEsso 1137/17-PC, UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE saNTa marINha E s. PE-
Dro Da aFUraDa 
EDoC/2017/39635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
173, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis, apre-
sentada por antónio martins e Filhos Ld.ª – Pro-
cesso nº 1137/17 - PC, União de Freguesias de 
santa marinha e são Pedro da afurada e manter 
o despacho do Exmº sr. vice-Presidente de 25 
de maio de 2017, que determinou a notificação 
do requerente da liquidação da referida taxa, 
no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gEsPosT – gEsT. 
PosTos abasTECImENTo, LDa rEPsoL – 
ProCEsso 1109/17-PC, UNIÃo DE FrEgUE-
sIas DE maFamUDE E vILar Do ParaÍso
EDoC/2017/41030
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
174, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
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ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação relativa à liquidação de taxa 
devida pela instalação e funcionamento de pos-
to de abastecimento de combustíveis, apresen-
tada pela gespost – gest. Postos abastecimen-
to, Lda repsol – Processo 1109/17 - PC, União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso 
e manter o despacho do Exmº sr. vice-Presi-
dente de 25 de maio de 2017, que determinou a 
notificação do requerente da liquidação da re-
ferida taxa, no montante de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), relativa ao ano de 2017, nos termos 
informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gEsPosT – gEsT. 
PosTos abasTECImENTo, LDa rEPsoL – 
ProCEsso 1120/17-PC, UNIÃo DE FrEgUE-
sIas DE maFamUDE E vILar Do ParaÍso
EDoC/2017/41031
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
175, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação relativa à liquidação de taxa 
devida pela instalação e funcionamento de pos-
to de abastecimento de combustíveis, apresen-
tada pela gespost – gest. Postos abastecimen-
to, Lda repsol – Processo 1120/17 - PC, União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso 
e manter o despacho do Exmº sr. vice-Presi-
dente de 25 de maio de 2017, que determinou a 
notificação do requerente da liquidação da re-
ferida taxa, no montante de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), relativa ao ano de 2017, nos termos 
informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gasPE - CombUsTÍ-
vEIs, LDa – ProCEsso 1139/17-PC, FrEgUE-
sIa DE CaNELas
EDoC/2017/41032
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
176, apenas no original.

Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação relativa à liquidação de taxa 
devida pela instalação e funcionamento de pos-
to de abastecimento de combustíveis, apresen-
tada pela gasPE – Combustíveis Ld.ª– Proces-
so 1139/17 - PC, freguesia de Canelas e manter 
o despacho do Exmº sr. vice-Presidente de 25 
de maio de 2017, que determinou a notificação 
do requerente da liquidação da referida taxa, 
no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLamaçÃo – LIQUIDaçÃo DE TaXa DEvI-
Da PELa INsTaLaçÃo E FUNCIoNamENTo 
DE PosTo DE abasTECImENTo DE CombUs-
TÍvEIs, soLICITaDo Por gasPE - CombUs-
TÍvEIs, LDa – ProCEsso 1125/17-PC, UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE maFamUDE E vILar Do 
ParaÍso
EDoC/2017/41033
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
177, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis, apre-
sentada pela gasPE – Combustíveis Ld.ª– Pro-
cesso 1125/17 - PC, União de Freguesias de ma-
famude e vilar do Paraíso e manter o despacho 
do Exmº sr. vice-Presidente de 25 de maio de 
2017, que determinou a notificação do reque-
rente da liquidação da referida taxa, no mon-
tante de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2017, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo Da 
TaXa DEvIDa PELa LICENça DE oCUPaçÃo 
DE EsPaço PÚbLICo, soLICITaDo Por aL-
bErTo CoUTo aLvEs s.a. – ProC.º. 1510/08 
– PL – UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNTa ma-
rINha E s. PEDro Da aFUraDa
EDoC/2017/40897
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
178, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
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Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo Da 
TaXa DEvIDa PELa LICENça DE oCUPaçÃo 
DE EsPaço PÚbLICo, soLICITaDo Por aL-
bErTo CoUTo aLvEs s.a. – ProC.º 1510/08 
– PL – UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNTa ma-
rINha E s. PEDro Da aFUraDa
EDoC/2017/40898
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
179, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo Da 
TaXa DEvIDa PELa LICENça DE oCUPaçÃo 
DE EsPaço PÚbLICo, soLICITaDo Por aL-
bErTo CoUTo aLvEs s.a. – ProC.º 1510/08 
– PL – UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNTa ma-
rINha E s. PEDro Da aFUraDa
EDoC/2017/40900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
180, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo Da 
TaXa DEvIDa PELa LICENça DE oCUPaçÃo 
DE EsPaço PÚbLICo, soLICITaDo Por mYs-
TIC rEaL EsTaTE, sa – ProC.º 1510/08 – PL – 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNTa marINha 
E s. PEDro Da aFUraDa
EDoC/2017/40901
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
181, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo Da 
TaXa DEvIDa PELa EmIssÃo Dos aLvarÁs 
DE LICENça DE oCUPaçÃo DE EsPaço PÚ-
bLICo, No vaLor ToTaL DE € 460,00, soLI-
CITaDo Por JoÃo PaULo FErrEIra DIogo 
– ProC.º. 4509/16 – PL – UNIÃo DE FrEgUE-
sIas DE maFamUDE E vILar Do ParaÍso
EDoC/2017/44512
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 

182, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de redução em 50% do pa-
gamento das taxas liquidadas e já pagas pela 
emissão dos alvarás de licença de ocupação de 
espaço público, no valor total de € 460,00 e o 
interesse público da pretensão, uma vez que se 
localiza em Área de reabilitação Urbana arU – 
Cidade de gaia, solicitado por João Paulo Fer-
reira Diogo – Proc.º. 4509/16 – PL – União de 
Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa mUNICIPaL DE UrbaNIZaçÃo E Da 
TaXa DE EmIssÃo Do aLvarÁ, soLICITa-
Do Por soCIEDaDE CoNsTrUçÕEs aCÁCIo 
baPTIsTa, LDª. – ProCEsso Nº 3666/15-PL, 
FrEgUEsIa DE CaNELas
 EDoC/2017/39633
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
183, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, no 
montante global de € 20.636,49 (vinte mil seis-
centos e trinta e seis euros e quarenta e nove 
cêntimos) e da taxa de emissão do alvará, no 
montante global de € 7.149,35 (sete mil cento 
e quarenta e nove euros e trinta e cinco cên-
timos), solicitado pela sociedade Construções 
acácio baptista, Ld.ª – Processo nº 3666/15 - 
PL, freguesia de Canelas, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DE EmIssÃo Do aLvarÁ DE LICENça 
DE obras, No vaLor € 977,20 (NovECEN-
Tos E sETENTa E sETE EUros E vINTE CÊN-
TImos), TaXa mUNICIPaL DE UrbaNIZaçÃo, 
No vaLor DE € 1.631,14 (mIL sEIsCENTos E 
TrINTa E Um EUros E CaTorZE CÊNTImos) 
E a TaXa DE aPrECIaçÃo, No vaLor DE € 
30,00 (TrINTa EUros), soLICITaDo PELa 
assoCIaçÃo DE soCorros mÚTUos DE 
sErZEDo – ProCEsso Nº 3733/15-PL, FrE-
gUEsIa DE s. FÉLIX Da marINha
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EDoC/2017/41689
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
184, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa de emissão do alvará de licença de obras, 
no valor € 977,20 (novecentos e setenta e sete 
euros e vinte cêntimos), da taxa municipal de 
urbanização, no valor de € 1.631,14 (mil seiscen-
tos e trinta e um euros e catorze cêntimos) e da 
taxa de apreciação, no valor de € 30,00 (trinta 
euros), solicitado pela associação de socorros 
mútuos de serzedo – Processo nº 3733/15 - PL, 
freguesia de s. Félix da marinha, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DEvIDas Por oPEraçÕEs UrbaNÍsTI-
Cas obJETo DE LEgaLIZaçÃo, soLICITaDo 
Por JoaQUIm morEIra Da sILva – ProCEs-
so Nº 403/16 -PL, FrEgUEsIa DE oLIvEIra 
Do DoUro
EDoC/2017/41230
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
185, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DEvIDas Por oPEraçÕEs UrbaNÍsTI-
Cas obJETo DE LEgaLIZaçÃo, soLICITaDo 
Por maNUEL DomINgos FErrEIra barbo-
sa – ProCEsso Nº 5805/16 - LEg, FrEgUEsIa 
DE CaNELas
EDoC/2017/44011
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
186, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DEvIDas Por oPEraçÕEs UrbaNÍsTI-
Cas obJETo DE LEgaLIZaçÃo, soLICITaDo 
Por aNTÓNIo JosÉ CLEmENTE CarDoso – 
ProCEsso Nº 793/17 –LEg., UNIÃo DE FrE-
gUEsIas DE maFamUDE E vILar Do Para-

Íso 
EDoC/2017/43371
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
187, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DEvIDas Por oPEraçÕEs UrbaNÍsTI-
Cas obJETo DE LEgaLIZaçÃo, soLICITaDo 
Por marIa CELEsTE CoELho – ProCEsso 
Nº 5728/16 – LEg, FrEgUEsIa DE maDaLENa
EDoC/2017/43374
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
188, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DEvIDas Por oPEraçÕEs UrbaNÍs-
TICas obJETo DE LEgaLIZaçÃo, soLICITa-
Do Por CoNCEIçÃo DE JEsUs LoUrEIro DE 
aLmEIDa TavarEs – ProCEsso Nº 4018/16 – 
LEg, UNIÃo DE FrEgUEsIas DE PEDroso E 
sEIXEZELo
EDoC/2017/44490
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
189, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.08.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DEvIDas Por oPEraçÕEs UrbaNÍsTI-
Cas obJETo DE LEgaLIZaçÃo, soLICITaDo 
Por FraNCIsCo Da sILva FErrEIra – Pro-
CEsso Nº 109/17 – LEg, JUNTa DE FrEgUEsIa 
DE CaNELas
EDoC/2017/44562
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
190, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.08.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa DEvIDas Por oPEraçÕEs UrbaNÍsTI-
Cas obJETo DE LEgaLIZaçÃo, soLICITaDo 
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Por FraNCIsCo DE CamPosINhos NUNEs – 
ProCEsso Nº 3786/16 – LEg, JUNTa DE FrE-
gUEsIa DE CaNIDELo
EDoC/2017/41227
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
191, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXa mUNICIPaL DE UrbaNIZaçÃo E Da 
TaXa DE EmIssÃo Do aLvarÁ, soLICITaDo 
Por TraININgDaYs, sErvIço Para aNImaIs 
DE ComPaNhIa LDª. – ProCEsso Nº 2291/16-
PL, FrEgUEsIa DE vILar DE aNDorINho
EDoC/2017/40896
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
192, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento de taxa municipal de urbanização, no 
montante global de € 2.302,18 (dois mil trezen-
tos e dois euros e dezoito cêntimos) e da taxa 
de emissão do alvará, no montante global de € 
1.896,76 (mil oitocentos e noventa e seis euros 
e setenta e seis cêntimos), solicitado por Trai-
ningdays, serviço para animais de Companhia 
Ld.ª – Processo nº 2291/16 - PL, freguesia de vi-
lar de andorinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas mUNICIPaL DE UrbaNIZaçÃo, DE 
ComPENsaçÃo UrbaNÍsTICa E Da TaXa DE 
EmIssÃo DE aLvarÁ, soLICITaDo Por soLI-
CITaDo Por FImaCovI – ComPra E vENDa 
DE ImovEIs LDª. – ProCEsso Nº 648/17-PL, 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE sErZEDo E PE-
rosINho
EDoC/2017/18742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
193, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento de taxa municipal de urbanização e 

de compensação urbanística, no montante glo-
bal de € 28.942,09 (vinte e oito mil novecentos 
e quarenta e dois euros e nove cêntimos) e da 
taxa de emissão do alvará, no montante global 
de € 2.669,55 (dois mil seiscentos e sessenta e 
nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), so-
licitado por FImaCovI – Compras e vendas de 
Imóveis Ld.ª – Processo nº 648/17 - PL, União de 
Freguesias de serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
ProPosTa DE IsENçÃo DE TaXas DE oCU-
PaçÃo Do EsPaço PÚbLICo Por EsPLaNa-
Das Na aFUraDa Para o aNo DE 2017
EDoC/2017/40361
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
194, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de ocupação do espaço público, por 
esplanadas na afurada, para o ano de 2017, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
“FEsTas Em hoNra DE sÃo CaETaNo E Do 
bom JEsUs Do moNTE”, a rEaLIZar Nos 
DIas 04 a 08 DE agosTo DE 2017, No va-
Lor DE € 175,90 (CENTo E sETENTa E CINCo 
EUros E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE maFamUDE 
E vILar Do ParaÍso
EDoC/2017/40576
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
195, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em honra 
de são Caetano e do bom Jesus do monte”, a 
realizar nos dias 04 a 08 de agosto de 2017, no 
valor de € 175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “sUNsET mUsICaL – 20º aNIvErsÁ-
rIo”, a rEaLIZar No DIa 22 DE JULho DE 
2017, No vaLor DE € 52,78 (CINQUENTa E 
DoIs EUros E sETENTa E oITo CÊNTImos), 
soLICITaDo PELo CENTro soCIaL DE sÃo 
mIgUEL DE arCoZELo
EDoC/2017/40682
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
196, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “sunset mu-
sical – 20º aniversário”, a realizar no dia 22 de 
julho de 2017, no valor de € 52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pelo Centro social de são miguel de arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
“FEsTas Em hoNra DE sÃo CrIsTÓvÃo”, 
a rEaLIZar Nos DIas 28 DE JULho a 01 
DE agosTo DE 2017, No vaLor DE € 161,90 
(CENTo E sEssENTa E Um EUros E NovEN-
Ta CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo DE 
FrEgUEsIas DE maFamUDE E vILar Do Pa-
raÍso
EDoC/2017/40561
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
197, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em honra 
de são Cristóvão”, a realizar nos dias 28 de ju-
lho a 01 de agosto de 2017, no valor de € 161,90 
(cento e sessenta e um euros e noventa cên-
timos), solicitado pela União de Freguesias de 
mafamude e vilar do Paraíso, nos termos infor-
mados.

PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTEJos Em hoNra DE Nossa 
sENhora Das NEvEs”, a rEaLIZar Nos 
DIas 04 a 06 DE agosTo DE 2017, No vaLor 
DE € 147,90 (CENTo E QUarENTa E sETE Um 
EUros E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNDIm, 
oLIvaL, LEvEr E CrEsTUma Em CoLabora-
çÃo Com a ComIssÃo DE FEsTas
EDoC/2017/37294
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
198, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ruí-
do, relativa à realização do evento “Festejos em 
honra de Nossa senhora das Neves”, a realizar 
nos dias 04 a 06 de agosto de 2017, no valor 
de € 147,90 (cento e quarenta e sete um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma 
em colaboração com a Comissão de Festas, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
“FEsTas Em hoNra DE Nosso sENhor Dos 
aFLITos”, a rEaLIZar Nos DIas 20 a 24 DE 
sETEmbro DE 2017, No vaLor DE € 109,78 
(CENTo E NovE EUros E sETENTa E oITo 
CÊNTImos), soLICITaDo PELa ComIssÃo DE 
FEsTas Em hoNra Do sENhor Dos aFLI-
Tos Em rEPrEsENTaçÃo Da ParÓQUIa DE 
s. PEDro DE avINTEs
EDoC/2017/36044
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
199, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em hon-
ra de Nosso senhor dos aflitos”, a realizar nos 
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dias 20 a 24 de setembro de 2017, no valor de € 
109,78 (cento e nove euros e setenta e oito cên-
timos), solicitado pela Comissão de Festas em 
honra do senhor dos aflitos em representação 
da Paróquia de s. Pedro de avintes, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “DIas Dos avÓs”, a rEaLIZar No 
DIa 29 DE JULho DE 2017, No vaLor DE € 
52,78 (CINQUENTa E DoIs EUros E sETENTa 
E oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa asso-
CIaçÃo DE DaNça E CULTUraL ThE movE-
mENT
EDoC/2017/39950
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
200, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Dias dos 
avós”, a realizar no dia 29 de julho de 2017, no 
valor de € 52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela associa-
ção de Dança e Cultural ThE movEmENT, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
“FEsTas DE saNTa marINha”, a rEaLIZar 
Nos DIas 21 a 23 DE JULho DE 2017, No va-
Lor DE € 161,90 (CENTo E sEssENTa E Um 
EUros E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa ComIssÃo DE FEsTas DE saNTa ma-
rINha
EDoC/2017/39101
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
201, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas de santa 
marinha”, a realizar nos dias 21 a 23 de julho de 

2017, no valor de € 161,90 (cento e sessenta e 
um euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Comissão de Festas de santa marinha, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
“FrEE TraIL – agosTo soLIDÁrIo”, a rEa-
LIZar Nos DIas 12 E 13 DE agosTo DE 2017, 
No vaLor DE € 67,78 (sEssENTa E sETE EU-
ros E sETENTa E oITo CÊNTImos), soLICI-
TaDo PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saN-
DIm, oLIvaL, LEvEr E CrEsTUma
EDoC/2017/37243
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
202, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do “Free Trail – agosto 
solidário”, a realizar nos dias 12 e 13 de agosto 
de 2017, no valor de € 67,78 (sessenta e sete 
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 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da 
“FEsTa FINaL DE aNo”, a rEaLIZaDa No 
DIa 30 DE JUNho DE 2017, No vaLor DE € 
50,39 (CINQUENTa EUros E TrINTa E NovE 
CÊNTImos), soLICITaDo PELa FUNDaçÃo 
CoUTo
EDoC/2017/37218
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
203, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização da “Festa Final de 
ano”, a realizada no dia 30 de junho de 2017, 
no valor de € 50,39 (cinquenta euros e trinta e 
nove cêntimos), solicitado pela Fundação Cou-
to, nos termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “arrUaDo DE aNIvErsÁrIo”, a rE-
aLIZar No DIa 01 DE agosTo DE 2017, No 
vaLor DE € 25,89 (vINTE E CINCo EUros E 
oITENTa E NovE CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa soCIEDaDE mUsICaL 1º DE agosTo
EDoC/2017/40903
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
204, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “arruado de 
aniversário”, a realizar no dia 01 de agosto de 
2017, no valor de € 25,89 (vinte e cinco euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela so-
ciedade musical 1º de agosto, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTa Em hoNra DE Nossa sE-
Nhora Da saÚDE”, a rEaLIZar Nos DIas 
12 a 16 DE agosTo DE 2017, No vaLor DE 
€ 176,90 (CENTo E sETENTa E sEIs EUros 
E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo PELa 
CoNFrarIa DE Nossa sENhora Da saÚDE
EDoC/2017/39471
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
205, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra de Nossa senhora da saúde”, a realizar 
nos dias 12 a 16 de agosto de 2017, no valor de 
€ 176,90 (cento e setenta e seis euros e noven-
ta cêntimos), solicitado pela Confraria de Nossa 
senhora da saúde, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-

To “FEsTIvaL Do grUPo FoLCLÓrICo saN-
To aNDrÉ DE LEvEr”, a rEaLIZar Nos DIas 
12 E 13 DE agosTo DE 2017, No vaLor DE € 
66,78 (sEssENTa E sEIs EUros E sETENTa 
E oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE saNDIm, oLIvaL, LEvEr 
E CrEsTUma Em ParCErIa Com o grUPo 
FoLCLÓrICo saNTo aNDrÉ DE LEvEr
EDoC/2017/37296
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
206, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do evento “Festival 
do grupo Folclórico santo andré de Lever”, a 
realizar nos dias 12 e 13 de agosto de 2017, no 
valor de € 66,78 (sessenta e seis euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma 
em parceria com o grupo Folclórico santo an-
dré de Lever, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da 
“FEsTa Em hoNra DE sÃo TIago E saNTa 
aPoLÓNIa”, a rEaLIZar Nos DIas 28 a 31 
DE JULho DE 2017, No vaLor DE € 175,90 
(CENTo E sETENTa E CINCo EUros E No-
vENTa CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE saNDIm, oLIvaL, LEvEr 
E CrEsTUma
EDoC/2017/38286
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
207, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa em honra de 
são Tiago e santa apolónia”, a realizar nos dias 
28 a 31 de julho de 2017, no valor de € 175,90 
(cento e setenta e cinco euros e noventa cên-
timos), solicitado pela União de Freguesias de 
sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
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informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da 
“FEsTa DE vErÃo DE oLIvaL”, a rEaLIZar 
Nos DIas 20 a 25 DE JULho DE 2017, No 
vaLor DE € 123,78 (CENTo E vINTE E TrÊs 
EUros E sETENTa E oITo CÊNTImos), so-
LICITaDo PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE 
saNDIm, oLIvaL, LEvEr E CrEsTUma
EDoC/2017/36728
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
208, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa de verão de 
olival”, a realizar nos dias 20 a 25 de julho de 
2017, no valor de € 123,78 (cento e vinte e três 
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 Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do “FEsTI-
vaL mUsICaL DE INaUgUraçÃo Do bar Do 
ParQUE DE CamPIsmo DE saLgUEIros”, a 
rEaLIZar No DIa 22 DE JULho DE 2017, No 
vaLor DE € 69,89 (sEssENTa E NovE EUros 
E oITENTa E NovE CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE CaNIDELo
EDoC/2017/38863
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
209, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do “Festival musical de 
Inauguração do bar do Parque de Campismo 
de salgueiros”, a realizar no dia 22 de julho de 
2017, no valor de € 69,89 (sessenta e nove eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos in-
formados.

PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “NoITEs DE vErÃo 2017”, a rEaLI-
Zar Nos DIas 29 DE JULho a 06 DE agos-
To DE 2017, No vaLor DE € 247,90 (DUZEN-
Tos E QUarENTa E sETE EUros E NovENTa 
CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo DE 
FrEgUEsIas DE grIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2017/38805
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
210, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.21.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização do evento “Noites de verão 
2017”, a realizar nos dias 29 de julho a 06 de 
agosto de 2017, no valor de € 247,90 (duzentos 
e quarenta e sete euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de grijó e 
sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTIvaL DE FoLCLorE”, a rEaLI-
Zar Nos DIas 08 a 09 DE JULho DE 2017, No 
vaLor DE € 67,78 (sEssENTa E sETE EUros 
E sETENTa E oITo CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE grIJÓ E 
sErmoNDE Em ParCErIa Com a assoCIa-
çÃo sErmoNDE CULTUraL
EDoC/2017/29982
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
211, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festival de 
Folclore”, a realizar nos dias 08 a 09 de julho 
de 2017, no valor de € 67,78 (sessenta e sete 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de grijó e sermonde em 
parceria com a associação sermonde Cultural, 
nos termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-
To “aNImarIo CrEsTUma”, a rEaLIZar Nos 
DIas 11 a 15 DE agosTo DE 2017, No vaLor 
DE € 109,78 (CENTo E NovE EUros E sETEN-
Ta E oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNDIm oLIvaL, 
LEvEr E CrEsTUma
EDoC/2017/40330
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
212, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “animario 
Crestuma”, a realizar nos dias 11 a 15 de agosto 
de 2017, no valor de € 109,78 (cento e nove eu-
ros 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 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “arraIaL soLIDÁrIo”, a rEaLIZar 
Nos DIas 29 E 30 DE JULho DE 2017, No va-
Lor DE € 67,78 (sEssENTa E sETE EUros E 
sETENTa E oITo CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE arCoZELo
EDoC/2017/41151
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
213, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “arraial so-
lidário”, a realizar nos dias 29 e 30 de julho de 
2017, no valor de € 67,78 (sessenta e sete euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de arcozelo, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da 

“FEsTa Da CEboLa”, a rEaLIZar Nos DIas 
08 a 12 DE sETEmbro DE 2017, No vaLor € 
109,78 (CENTo E NovE EUros E sETENTa E 
oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa JUNTa 
DE FrEgUEsIa DE vILar DE aNDorINho
EDoC/2017/39989
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
214, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização da “Festa da Cebo-
la”, a realizar nos dias 08 a 12 de setembro de 
2017, no valor € 109,78 (cento e nove euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de vilar de andorinho, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da “FEsTa 
Da EsPUma”, a rEaLIZar Nos DIas 29 E 30 
DE JULho DE 2017, No vaLor € 113,39 (CEN-
To E TrEZE EUros E TrINTa E NovE CÊNTI-
mos), soLICITaDo PELa JUNTa DE FrEgUE-
sIa DE vILar DE aNDorINho
EDoC/2017/40659
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
215, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização da “Festa da Espuma”, a 
realizar nos dias 29 e 30 de julho de 2017, no va-
lor € 113,39 (cento e treze euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de vilar de andorinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
“FEsTas Em hoNra DE s. barToLomEU Dos 
CarvaLhos”, a rEaLIZar Nos DIas 25 a 
28 DE agosTo DE 2017, No vaLor € 175,90 
(CENTo E sETENTa E CINCo EUros E No-
vENTa CÊNTImos), soLICITaDo PELa FÁbrI-
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Ca Da IgrEJa ParoQUIaL DE s. PEDro DE 
PEDroso (ComIssÃo PasToraL) 
EDoC/2017/40730
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
216, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em hon-
ra de s. bartolomeu dos Carvalhos”, a realizar 
nos dias 25 a 28 de agosto de 2017, no valor € 
175,90 (cento e setenta e cinco euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja Pa-
roquial de s. Pedro de Pedroso (Comissão Pas-
toral), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvENTo 
“ProCIssÃo DE s. saLvaDor”, a rEaLIZar 
No DIa 06 DE agosTo DE 2017, No vaLor 
€ 26,89 (vINTE E sEIs EUros E oITENTa E 
NovE CÊNTImos), soLICITaDo PELa UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE grIJÓ E sErmoNDE Em 
ParCErIa Com a ComIssÃo DE hoNra DE 
s. saLvaDor
EDoC/2017/42648
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
217, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Procissão 
de s. salvador”, a realizar no dia 06 de agosto 
de 2017, no valor € 26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de grijó e sermonde em parceria 
com a Comissão de honra de s. salvador, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
“FEsTas Em hoNra DE Nossa sENhora 
Dos aNJos E saNTo IsIDoro”, a rEaLIZar 
Nos DIas 02 E 03 06 DE sETEmbro DE 2017, 

No vaLor € 133,90 (CENTo E TrINTa E TrÊs 
EUros E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE gULPILha-
rEs E vaLaDarEs 
EDoC/2017/38954
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
218, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em honra 
de Nossa senhora dos anjos e santo Isidoro”, 
a realizar nos dias 02 e 03 06 de setembro de 
2017, no valor € 133,90 (cento e trinta e três eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de gulpilhares e valadares, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTINha Da Nossa sENhora Da 
saÚDE”, a rEaLIZar No DIa 06 DE agos-
To DE 2017, No vaLor € 95,78 (NovENTa E 
CINCo EUros E sETENTa E oITo CÊNTImos), 
soLICITaDo PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE 
arCoZELo 
EDoC/2017/41173
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
219, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festinha da 
Nossa senhora da saúde”, a realizar no dia 06 
de agosto de 2017, no valor € 95,78 (noventa e 
cinco euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de arcozelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-
To “20ª mosTra DE FoLCLorE”, a rEaLI-
Zar Nos DIas 05 E 06 DE agosTo DE 2017, 
No vaLor € 64,39 (sEssENTa E QUaTro 
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EUros E TrINTa E NovE CÊNTImos), soLICI-
TaDo PELa assoCIaçÃo Casa Da EIra Em 
ParCErIa Com o grUPo ETNogrÁFICo DE 
saNDIm 
EDoC/2017/40660
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
220, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “20ª mos-
tra de Folclore”, a realizar nos dias 05 e 06 de 
agosto de 2017, no valor € 64,39 (sessenta e 
quatro euros e trinta e nove cêntimos), solici-
tado pela associação Casa da Eira em parceria 
com o grupo Etnográfico de sandim, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das 
“FEsTas Em hoNra Do DIvINo saLvaDor”, 
a rEaLIZar Nos DIas 03 a 06 DE agosTo 
DE 2017, No vaLor € 161,90 (CENTo E sEs-
sENTa E Um EUros E NovENTa CÊNTImos), 
soLICITaDo PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE 
vILar DE aNDorINho 
EDoC/2017/41834
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
221, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em honra 
do Divino salvador”, a realizar nos dias 03 a 06 
de agosto de 2017, no valor € 161,90 (cento e 
sessenta e um euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de vilar de an-
dorinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da 
“FEsTa Em hoNra DE saNTa EULÁLIa”, a 
rEaLIZar Nos DIas 18 a 21 DE agosTo DE 
2017, No vaLor € 175,90 (CENTo E sETENTa 

E CINCo EUros E NovENTa CÊNTImos), so-
LICITaDo PELa FÁbrICa Da IgrEJa Paro-
QUIaL DE oLIvEIra Do DoUro 
EDoC/2017/42900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
222, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização da “Festa em hon-
ra de santa Eulália”, a realizar nos dias 18 a 21 
de agosto de 2017, no valor € 175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), so-
licitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da “FEsTa 
Em hoNra DE s. LoUrENço”, a rEaLIZar 
Nos DIas 10, 25 a 29 DE agosTo DE 2017, No 
vaLor € 182,90 (CENTo E oITENTa E DoIs 
EUros E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE vILar DE aN-
DorINho, Em ParCErIa Com a ComIssÃo 
DE FEsTas DE sÃo LoUrENço DE 2017
EDoC/2017/40555
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
223, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa em honra de 
s. Lourenço”, a realizar nos dias 10, 25 a 29 de 
agosto de 2017, no valor € 182,90 (cento e oi-
tenta e dois euros e noventa cêntimos), solicita-
do pela Junta de Freguesia de vilar de andori-
nho, em parceria com a Comissão de Festas de 
são Lourenço de 2017, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Das “FEs-
Tas Em hoNra Do sENhor Dos aFLITos”, a 
rEaLIZar Nos DIas 18, a 22 DE agosTo DE 
2017, No vaLor € 175,90 (CENTo E sETEN-
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Ta E CINCo EUros E NovENTa CÊNTImos), 
soLICITaDo PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE 
CaNELas
EDoC/2017/42005
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
224, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em honra 
do senhor dos aflitos”, a realizar nos dias 18, a 
22 de agosto de 2017, no valor € 175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTas Em hoNra Do sENhor 
Do TrIUNFo arNELas”, a rEaLIZar Nos 
DIas 18 a 23 DE agosTo DE 2017, No vaLor 
€ 189,90 (CENTo E oITENTa E NovE EUros 
E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo PELa 
UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNDIm, oLIvaL, 
LEvEr E CrEsTUma
EDoC/2017/42451
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
225, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festas em 
honra do senhor do Triunfo arnelas”, a realizar 
nos dias 18 a 23 de agosto de 2017, no valor € 
189,90 (cento e oitenta e nove euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “KaraoKE Do ImIgraNTE”, a rEa-
LIZar Nos DIas 05 E 06 DE agosTo DE 2017, 
No vaLor € 67,78 (sEssENTa E sETE EUros 

E sETENTa E oITo CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa assoCIaçÃo DE moraDorEs DE vILa 
D’EsTE
EDoC/2017/42797
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
226, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Karaoke do 
Imigrante”, a realizar nos dias 05 e 06 de agos-
to de 2017, no valor € 67,78 (sessenta e sete eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
associação de moradores de vila d’Este, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “CorTEJo Do CasamENTo INDU”, 
a rEaLIZar No DIa 06 DE JULho DE 2017, 
No vaLor € 26,89 (vINTE E sEIs EUros E 
oITENTa E NovE CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNDIm, 
oLIvaL, LEvEr E CrEsTUma
EDoC/2017/41955
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
227, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Cortejo do 
Casamento Indu”, a realizar no dia 06 de julho 
de 2017, no valor € 26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “32º. FEsTIvaL DE raNChos DE Ca-
NIDELo”, a rEaLIZar No DIa 06 DE agosTo 
DE 2017, No vaLor € € 52,78 (CINQUENTa E 
DoIs EUros E sETENTa E oITo CÊNTImos), 
soLICITaDo PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE 
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CaNIDELo
EDoC/2017/42177
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
228, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização do evento “32º. Festival de 
ranchos de Canidelo”, a realizar no dia 06 de 
agosto de 2017, no valor € € 52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTEJos Em hoNra DE Nos-
sa sENhora Dos rEmÉDIos”, a rEaLIZar 
No DIa 04 a 12 DE sETEmbro DE 2017, No 
vaLor € 231,90 (DUZENTos E TrINTa E Um 
EUros E NovENTa CÊNTImos), soLICITa-
Do PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE saNDIm, 
oLIvaL, LEvEr E CrEsTUma Em CoLabora-
çÃo Com a ComIssÃo DE FEsTas 
EDoC/2017/40870
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
229, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do evento “Festejos 
em honra de Nossa senhora dos remédios”, a 
realizar no dia 04 a 12 de setembro de 2017, no 
valor € 231,90 (duzentos e trinta e um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma 
em colaboração com a Comissão de Festas, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-
To “FEsTa Da N. sENhora Da NaZarÉ”, a 
rEaLIZar Nos DIas 18 a 21 DE agosTo DE 
2017, No vaLor € 161,90 (CENTo E sEssENTa 

E Um EUros E NovENTa CÊNTImos), soLI-
CITaDo PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE ar-
CoZELo
EDoC/2017/43534
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
230, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa da 
N. senhora da Nazaré”, a realizar nos dias 18 a 
21 de agosto de 2017, no valor € 161,90 (Cen-
to e sessenta e um euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-
To “FEsTa Da EsPUma”, a rEaLIZar Nos 
DIas 14 a 15 DE agosTo DE 2017, No vaLor 
€ 66,78 (sEssENTa E sEIs EUros E sETENTa 
E oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa asso-
CIaçÃo DE moraDorEs DE vILa D’EsTE
EDoC/2017/43331
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
231, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa da 
Espuma”, a realizar nos dias 14 a 15 de agosto 
de 2017, no valor € 66,78 (sessenta e seis euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela asso-
ciação de moradores de vila d’Este, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTa Em hoNra DE Nossa sE-
Nhora Da graça”, a rEaLIZar Nos DIas 
01 E 02 DE sETEmbro DE 2017, No vaLor € 
275,90 (DUZENTos E sETENTa E CINCo EU-
ros E NovENTa CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa ComIssÃo DE FEsTas Em hoNra Da 
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sENhora Da graça
EDoC/2017/42600
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
232, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra de Nossa senhora da graça”, a realizar 
nos dias 01 e 02 de setembro de 2017, no va-
lor € 275,90 (duzentos e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Comissão 
de Festas em honra da senhora da graça, nos 
termos informados. 
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTa Em hoNra Do sENhor Da 
vEra CrUZ Do CaNDaL”, a rEaLIZar Nos 
DIas 15 a 17 DE sETEmbro DE 2017, No va-
Lor € 81,78 (oITENTa E Um EUros E sETEN-
Ta E oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa 
CoNFrarIa Do sENhor Da vEra CrUZ Do 
CaNDaL
EDoC/2017/43119
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
233, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização do evento “Festa em honra 
do senhor da vera Cruz do Candal”, a realizar 
nos dias 15 a 17 de setembro de 2017, no valor € 
81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito cên-
timos), solicitado pela Confraria do senhor da 
vera Cruz do Candal, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “30º FEsTa Da broa 2017”, a rEa-
LIZar Nos DIas 25 DE agosTo a 04 DE sE-
TEmbro DE 2017, No vaLor € 771,39 (sETE-
CENTos E sETENTa E Um EUros E TrINTa E 
NovE CÊNTImos), soLICITaDo PELa JUNTa 

DE FrEgUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/43441
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
234, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “30º Festa 
da broa 2017”, a realizar nos dias 25 de agosto 
a 04 de setembro de 2017, no valor € 771,39 
(setecentos e setenta e um euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTa Em hoNra DE Nossa sE-
Nhora Do PILar”, a rEaLIZar Nos DIas 19 
a 22 DE agosTo DE 2017, No vaLor € 161,90 
(CENTo E sEssENTa E Um EUros E NovEN-
Ta CÊNTImos), soLICITaDo PELa ComIssÃo 
DE FEsTas DE Nossa sENhora Do PILar 
Em PErosINho
EDoC/2017/37492
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
235, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra de Nossa senhora do Pilar”, a realizar nos 
dias 19 a 22 de agosto de 2017, no valor € 161,90 
(cento e sessenta e um euros e noventa cên-
timos), solicitado pela Comissão de Festas de 
Nossa senhora do Pilar, em Perosinho, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “LEILÃo Da ComIssÃo DE FEsTas 
Do sENhor Do CaLvÁrIo”, a rEaLIZar 
No DIa 05 DE agosTo DE 2017, No vaLor € 
52,78 (CINQUENTa E DoIs EUros E sETENTa 
E oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa JUNTa 
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DE FrEgUEsIa DE CaNELas
EDoC/2017/43176
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
236, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Leilão da 
Comissão de Festas do senhor do Calvário”, a 
realizar no dia 05 de agosto de 2017, no valor € 
52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-
To “aNgarIaçÃo DE FUNDos”, a rEaLIZar 
Nos DIas 06 DE agosTo, 03 DE sETEmbro, 
01 DE oUTUbro, 03 DE NovEmbro E 07 DE 
DEZEmbro DE 2017, No vaLor € 53,89 (CIN-
QUENTa E TrÊs EUros E oITENTa E NovE 
CÊNTImos), soLICITaDo PELa ComIssÃo DE 
FEsTas DE s. JoÃo Do CUrro
EDoC/2017/42424
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
237, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “angariação 
de Fundos”, a realizar nos dias 06 de agosto, 03 
de setembro, 01 de outubro, 03 de novembro e 
07 de dezembro de 2017, no valor € 53,89 (cin-
quenta e três euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Comissão de Festas de s. João 
do Curro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “FEsTa Em hoNra Do sENhor Do 
PaLhEIrINho”, a rEaLIZar Nos DIas 01 a 
08 DE agosTo DE 2017, No vaLor € 217,90 
(DUZENTos E DEZassETE EUros E NovEN-
Ta CÊNTImos), soLICITaDo PELa JUNTa DE 

FrEgUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/39852
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
238, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização do evento “Festa em honra 
do senhor do Palheirinho”, a realizar nos dias 01 
a 08 de agosto de 2017, no valor € 217,90 (du-
zentos e dezassete euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de avintes, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “XXXvIII FEsTIvaL NaCIoNaL DE 
FoLCLorE DE vILar Do ParaÍso”, a rEa-
LIZar No DIa 29 DE JULho DE agosTo DE 
2017, No vaLor € 52,78 (CINQUENTa E DoIs 
EUros E sETENTa E oITo CÊNTImos), soLI-
CITaDo PELo raNCho FoLCLÓrICo DE vI-
Lar Do ParaÍso
EDoC/2017/42321
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
239, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do evento “XXXvIII 
Festival Nacional de Folclore de vilar do Para-
íso”, a realizar no dia 29 de julho de agosto de 
2017, no valor € 52,78 (cinquenta e dois euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pelo ran-
cho Folclórico de vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-
To “FEsTa Em hoNra DE Nossa sENhora 
Do PILar”, a rEaLIZar Nos DIas 11 a 15 DE 
agosTo DE 2017, No vaLor € 110,78 (CENTo 
E DEZ EUros E sETENTa E oITo CÊNTImos), 
soLICITaDo PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE 
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saNTa marINha E s. PEDro Da aFUraDa
EDoC/2017/41107
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
240, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra de Nossa senhora do Pilar”, a realizar nos 
dias 11 a 15 de agosto de 2017, no valor € 110,78 
(cento e dez euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de santa 
marinha e s. Pedro da afurada, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICENça DE 
rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do EvEN-
To “FEsTa Da sarDINha”, a rEaLIZar Nos 
DIas 11 a 13 DE agosTo DE 2017, No vaLor 
€ 81,78 (oITENTa E Um EUros E sETENTa E 
oITo CÊNTImos), soLICITaDo PELa JUNTa 
DE FrEgUEsIa DE arCoZELo
EDoC/2017/43533
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
241, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa da 
sardinha”, a realizar nos dias 11 a 13 de agosto 
de 2017, no valor € 81,78 (oitenta e um euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de arcozelo, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DEvIDas PELa EmIssÃo Da LICEN-
ça DE rUÍDo, rELaTIva À rEaLIZaçÃo Do 
EvENTo “vIvÊNCIas DE gaIa 2017 – vII FEI-
ra DE sabErEs E saborEs TraDICIoNaIs”, 
a rEaLIZar Nos DIas 04 a 06 DE agosTo 
DE 2017, No vaLor € 81,78 (oITENTa E Um 
EUros E sETENTa E oITo CÊNTImos), soLI-
CITaDo PELa FEDEraçÃo Das CoLETIvIDa-
DEs DE vILa Nova DE gaIa

EDoC/2017/41169
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
242, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “vivências 
de gaia 2017 – vII Feira de saberes e sabores 
Tradicionais”, a realizar nos dias 04 a 06 de 
agosto de 2017, no valor € 81,78 (oitenta e um 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Federação das Coletividades de vila Nova de 
gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DE aLoJamENTo Na hosPEDarIa Do 
ParQUE bIoLÓgICo, No vaLor DE € 210,00 
(DUZENTos E DEZ EUros), Nos DIas 23 E 29 
DE JULho DE 2017, soLICITaDo PELa JUNTa 
DE FrEgUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/38201
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
243, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de alojamento na hospedaria do Par-
que biológico, no valor de € 210,00 (duzentos 
e dez euros), nos dias 23 e 29 de julho de 2017, 
solicitado pela Junta de Freguesia de avintes, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas DE aLoJamENTo Na hosPEDarIa 
Do ParQUE bIoLÓgICo, No vaLor DE € 
3.525,00 (TrÊs mIL QUINhENTos E vINTE E 
CINCo EUros), soLICITaDo PELo CLUbE 
roTÁrIo DE gaIa
EDoC/2017/41481
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
244, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de alojamento na hospedaria do Parque 
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biológico, no valor de € 3.525,00 (três mil qui-
nhentos e vinte e cinco euros), solicitado pelo 
Clube rotário de gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE Ta-
Xas DE aLoJamENTo Na hosPEDarIa Do 
ParQUE bIoLÓgICo, No vaLor DE € 155,00 
(CENTo E CINQUENTa E CINCo EUros), so-
LICITaDo PELa JUNTa DE FrEgUEsIa DE vI-
Lar DE aNDorINho
EDoC/2017/43562
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
245, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de alojamento na hospedaria do Par-
que biológico, no valor de € 155,00 (cento e 
cinquenta e cinco euros), solicitado pela Junta 
de Freguesia de vilar de andorinho, nos termos 
informados.
PEDIDo DE CEDÊNCIa DE aLoJamENTo No 
ParQUE bIoLÓgICo, DE 6 QUarTos DU-
PLos, Para CoNvIDaDos DE arTE UrbaNa, 
soLICITaDo PELa EmPCI – EQ. mULT. ProTo-
CoLo, ComUNICaçÃo E ImagEm JUNTa DE 
FrEgUEsIa DE avINTEs
EDoC/2017/39208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
246, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de alojamento no Par-
que biológico, de 6 quartos duplos, para con-
vidados de arte urbana, solicitado pela EmPCI 
– Eq. mult. Protocolo, Comunicação e Imagem, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
ENTraDas No ParQUE bIoLÓgICo, No va-
Lor DE € 21,00 (vINTE E Um EUros), soLICI-
TaDo PELa CoorDENaDora Da Eb1 JI Da 
PENa
EDoC/2017/39203
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
247, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-

ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de entradas no Parque biológico, no valor de € 
21,00 (vinte e um euros), solicitado pela Coor-
denadora da Eb1 JI da Pena, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
ENTraDas No ParQUE bIoLÓgICo, No va-
Lor DE € 44,50 (QUarENTa E QUaTro EU-
ros E CINQUENTa CÊNTImos), soLICITaDo 
PELa UNIÃo DE FrEgUEsIas DE grIJÓ E 
sErmoNDE
EDoC/2017/40541
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
248, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de entradas no Parque biológico, no valor de 
€ 44,50 (quarenta e quatro euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de grijó e sermonde, nos termos informados.
ENTraDas graTUITas No ParQUE bIoLÓ-
gICo, No DIa 12 DE agosTo DE 2017, - DIa 
INTErNaCIoNaL Da JUvENTUDE
EDoC/2017/39215
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
249, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var as entradas gratuitas no Parque biológico, 
no dia 12 de agosto de 2017 - Dia Internacional 
da Juventude, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
UTILIZaçÃo Do aUDITÓrIo Do ParQUE 
bIoLÓgICo, No vaLor DE € 344,40 (TrE-
ZENTos E QUarENTa E QUaTro EUros E 
QUarENTa CÊNTImos), soLICITaDo PELo 
CLUbE roTÁrIo DE gaIa
EDoC/2017/44067
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
250, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.08.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de utilização do auditório do Parque biológico, 
no valor de € 344,40 (trezentos e quarenta e 
quatro euros e quarenta cêntimos), solicitado 
pelo Clube rotário de gaia, nos termos infor-
mados.
ProPosTa DE CoNsTITUIçÃo Do FUNDo 
FIXo DE CaIXa Para a DIvIsÃo DE Par-
QUEs - ParQUE bIoLÓgICo 
EDoC/2017/25809
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
251, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Constituição do Fundo Fixo de Caixa 
para a Divisão de Parques - Parque biológico, 
nos termos informados.
             

gAIURB HABItAÇÃo E URBANIsMo EM
rEsCIsÃo Do CoNTraTo PromEssa DE 
ComPra E vENDa Da FraçÃo sITa Na rUa 
Da IgrEJa, Nº. 75 LoTE 3, r/C EsQ., UNIÃo 
DE FrEgUEsIas DE saNDIm oLIvaL, LEvEr 
E CrEsTUma, CELEbraDo Em 10 DE DEZEm-
bro DE 1993, Com JosÉ CarLos sImÕEs 
CosTa E sUbsEQUENTE aTrIbUIçÃo Da ha-
bITaçÃo Em rEgImE DE arrENDamENTo 
aPoIaDo 
EDoC/2017/42664
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
252, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.08.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a rescisão do contrato promessa de 
compra e venda da fração nº. 75, Lote 3, r/C 
Esq., sita na rua da Igreja, União de Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma, celebrado 
em 10 de dezembro de 1993, com José Carlos 
simões Costa e subsequente atribuição da ha-
bitação em regime de arrendamento apoiado, 
nos termos informados.

DIVERsos
PEDIDo DE DIsPENsa DE PagamENTo DE 
TaXas PELa UTILIZaçÃo Do aUDITÓrIo Da 

assEmbLEIa mUNICIPaL, soLICITaDo PELa 
TaXIsCooP
EDoC/2017/40704
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
253, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização do auditório da assem-
bleia municipal, solicitado pela TaXIsCooP, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsa ToTaL Do PagamEN-
To DE TaXa DEvIDa PELa INTErrUPçÃo DE 
TrâNsITo, No vaLor DE € 4.653,00 (QUa-
Tro mIL sEIsCENTos E CINQUENTa E TrÊs 
EUros), rELaTIva À rEaLIZaçÃo Da “Pro-
CIssÃo Em hoNra DE s. PEDro”, soLICITa-
Do PELa FrEgUEsIa DE saNTa marINha E 
sÃo PEDro DE aFUraDa 
EDoC/2017/34163
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
254, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.07.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela interrupção de trânsito, 
no valor de € 4.653,00 (quatro mil seiscentos 
e cinquenta e três euros), relativa à realização 
da “Procissão em honra de s. Pedro”, solicitado 
pela União de Freguesias de santa marinha e 
são Pedro de afurada, nos termos informados.
rEsUmo DIÁrIo DE TEsoUrarIa
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
255, apenas no original.
Deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, deu início à INTErvENçÃo 
Dos sENhorEs mUNÍCIPEs, verificando-se a 
presença dos seguintes munícipes, que usaram 
a palavra:
- José Carlos alves da Costa – Disse que gosta-
va de saber qual o apoio disponível para ajudar 
as famílias carenciadas, qual era a área de ter-
reno baldio da responsabilidade do município, 
falou sobre a mobilidade e a regulação dos se-
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máforos e gostava de saber porque é que as ca-
sas de banho públicas estão fechadas e não re-
abriram e o que deve fazer perante a aplicação 
de coimas do município para com os munícipes.
- antónio Lopes de oliveira – Disse que gostava 
de saber o que está a ser feito no parque des-
portivo do bairro do balteiro.
- manuel de oliveira e Costa – Falou sobre as 
austrálias que foram cortadas, questão coloca-
da numa reunião anterior, agradecendo à Câ-
mara a sua intervenção. Disse que havia vários 
plátanos à beira das estradas que deveriam ser 
cortados, e falou ainda sobre as placas toponí-
micas. 
Clara Freitas – a sua intervenção centrou-se 
nos temas relacionados com o rio Febros, na 
falta do leito do rio, sobre uma obra que lá se 
realizou e a necessidade da sua limpeza. Falou 
ainda sobre o abandono da Escola da mata.
sr. Presidente – agradeceu as intervenções dos 
senhores munícipes e começou por responder 
às questões levantadas pelo senhor manuel de 
oliveira e Costa, disse que a questão do jardim 
foi resolvida, que ainda faltava alguma coisa 
para resolver no parque de s. Caetano e que vai 
tentar resolver os alertas que foram colocados.
relativamente à intervenção do senhor antó-
nio Lopes de oliveira respondeu que é um par-
que para o povo e não para um clube de grande 
dimensão, que quanto ao polidesportivo é um 
projeto da Câmara e da Junta da Freguesia, que 
o que está a ser feito é uma requalificação de 
um espaço que estava a necessitar de interven-
ção para ser tornado um local aprazível e utili-
zado por todos.
Esclareceu o senhor José Carlos alves da Costa 
que a Câmara não pode limpar terrenos priva-
dos, só através de um processo jurídico que se 
torna muito longo.
agradeceu a abordagem da munícipe senho-
ra Clara Freitas sobre os temas relativos ao rio 
Febros, que a falta do leito do rio Febros é por 
causa de quintas de Pedroso e de seixezelo 
que desviam as águas para a rega das próprias 
quintas. Que o rio Febros está a ser vítima de 
desvios para fins privados e que dentro do po-
der de intervenção do município fará tudo para 
que o rio seja preservado.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas e 28 minutos, o senhor Presidente de-

clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CPa e no nº. 1 do art.º 57º do anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2013.10.25. 
E eu, hermenegilda Cunha e silva, Diretora do 
Departamento de administração geral e secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
(Eduardo vítor rodrigues)
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B.1. DEsPACHos

DEsPACHo N.º 23/2017
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausên-
cia, por motivos de férias, no período de 2 de 
agosto a 1 de setembro, nos termos do dispos-
to no artigo 43.º do Código de Procedimento 
administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 7 de janeiro, delego os assuntos da 
competência desta Divisão, no:
- arq.º o serafim silva no período de 2 a 14 de 
agosto;
- Eng.º Luís Fernandes a partir do dia 16 de 
agosto até ao meu regresso.
Paços do Concelho, 1 de agosto de2017
o Chefe de Divisão, Eng.º rui ramos

DEsPACHo N.º 24/2017
Considerando,
a subdelegação de competências que me fo-
ram conferidas pela senhora Diretora munici-
pal, Dra. manuela garrido, através do Despacho 
n.º 59/DmaF/2015, de 7 de setembro;
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 Dr. marcelo miranda de oliveira, no 
período de ausência da Dra. ana João simões 
ribeiro, as seguintes competências:
1.1. rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessá-
rios à elaboração de despacho final na área da 
Divisão;
1.2. genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área da Divisão, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva 
correspondência;
1.3. autorizar a realização e pagamento de des-
pesa em cumprimento de contratos de adesão, 
previamente autorizados, através de despacho 
ou deliberação, com correto cabimento legal 
no orçamento em vigor;
1.4. autorizar a anulação de débitos ao tesou-
reiro, quando debitadas em duplicado;
1.5. assinatura de descontos e retenções, men-

sais, para envio a entidades externas ao muni-
cípio;
1,6. assinar recibos, da respetiva Divisão, para 
envio a outras entidades e resumos diários de 
tesouraria;
1.7. autorizar a restituição aos interessados de 
documentos junto a processos da Divisão;
1.8. assinatura de certidões;
1.9. Estorno de remanescentes de verbas não 
utilizadas;
1.10. Proceder à conferência de faturas da área 
da Divisão;
1.11. No âmbito da Divisão e em matéria de re-
cursos humanos, praticar os seguintes atos:
- aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
- Justificar faltas.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 7 de 
agosto de 2017
a Directora de Departamento de Planeamento 
e Controlo Financeiros (ana Paula guedes).

DEsPACHo N.º 25/2017
Por necessidade de assegurar o normal funcio-
namento dos serviços da Divisão de Contabili-
dade e Tesouraria, nas minhas férias, faltas ou 
impedimentos, e nos termos e para efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 42º do Código do 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e en-
quanto a sra. Dra. ana João simões ribeiro se 
encontrar de atestado médico delego as minhas 
competências próprias e subdelegadas, da área 
da Contabilidade e Tesouraria no Dr. marcelo 
miranda de oliveira.
vila Nova de gaia, 7 de agosto de2017
a Directora de Departamento de Planeamento 
e Controlo Financeiros (ana Paula amorim mo-
reira guedes)

DEsPACHo N.º 26/2017
Por necessidade de assegurar o normal funcio-
namento dos serviços da Direção municipal de 
Infraestruturas e Espaços Públicos, durante a 
minha ausência por motivo de férias, no perío-
do de 07 a 25 de agosto de 2017, e nos termos 
do disposto no n.º 1 do art.º 42 do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei 4/2015, de 7 de Janeiro, delego as 
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competências próprias e subdelegadas nos se-
guintes termos:
1. o sr. Eng.º Claro Costa, Diretor de Departa-
mento, me substitua no âmbito das matérias 
respeitantes a obras e Empreitadas;
2. o sr. Eng.º Jorge Pereira me substitua no pe-
ríodo de 07/08 a 14/08/17, e a sr.ª Eng.ª susa-
na Paulino me substitua no período de 16/08 a 
25/08/17, no âmbito da mobilidade e Transpor-
tes;
3. o sr. Eng.º Joaquim ribeiro, Técnico superior, 
me substitua no âmbito das matérias concer-
nentes à Energia;
vila Nova de gaia, 04 de agosto de 2017
a Diretora municipal de Infraestruturas e Espa-
ços Públicos, (Dora maia).

DEsPACHo N.º 27/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42º do Código de Procedimento adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência, no 
período compreendido entre 16 de agosto e 1 
de setembro de 2017, delego transitoriamente 
as minhas competências próprias e subdelega-
das, no senhor arqt.º Nelson Fernando oliveira 
pinto, Chefe de Divisão de gestão e Fiscaliza-
ção Urbanística.
vila Nova de gaia, 8 de agosto de 2017
a Diretora municipal de Urbanismo e ambiente 
(Luísa Lima aparício)

DEsPACHo N.º 28/DDCJ/2017
Por necessidade de assegurar o normal fun-
cionamento dos serviços no Departamento de 
Desporto, Cultura e Juventude, durante a minha 
ausência por motivo de férias, no período de 
16 de agosto a 1 de setembro, e nos termos do 
disposto no artigo 42º do Código Procedimen-
to administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/15, de 7 de Janeiro, delego as minhas as 
competências próprias e subdelegadas a:
a) sra. Dra. Esmeralda barbosa, Chefe de Divi-
são de gestão de Equipamentos e Eventos, a 
área do Desporto e Cultura;
b) sr. Dr. Eurico moreno, Chefe de Divisão do 
Turismo, a área do Turismo;
c) sra. Dra. silvina batista, técnica superior, a 
área da Juventude;
município de vila Nova de gaia, 09 de agosto 

de 2017
o Diretor do Departamento de Desporto, Cul-
tura e Juventude, mário Duarte

DEsPACHo N.º 29/DMAF/2017
De acordo com o expresso no regulamento 
dos serviços municipais, compete aos Dirigen-
tes das diversas unidades orgânicas colaborar 
na elaboração do orçamento e goP's reme-
tendo à Direcção municipal de administração e 
Finanças, impreterivelmente até ao dia 30 de 
setembro de cada ano os elementos referentes 
às respetivas áreas de atuação.
alerta-se para situação económica e financeira 
do País e consequentes restrições e constrangi-
mentos existentes, nomeadamente no referente 
ao endividamento municipal e às transferências 
do orçamento do Estado (oE) para as autar-
quias Locais, aliada ao fato de o município se 
encontrar em saneamento financeiro.
assim, as propostas/previsões a apresentar 
devem ser sempre realistas e baseadas em cri-
térios de grande rigor, agora elas requerem, 
obrigatoriamente, elevadíssima reflexão e pon-
deração.
a estrutura dos documentos a apresentar, como 
é já do conhecimento de todos, tem de obede-
cer a determinados princípios/regras e conter 
determinados elementos cujos campos são de 
preenchimento obrigatório.
1. Campos de preenchimento obrigatório - to-
das as propostas têm de incluir para cada um 
dos projetos/ações os seguintes elementos:
- Forma de realização
- Fonte de financiamento
- responsável
- Datas de início e de fim
- Fase de execução
2. Campos onde devem ser colocados os valo-
res:
- Na coluna "Definido" os que têm que ser asse-
gurados pelo orçamento municipal, isto é, que 
obrigatoriamente constam do orçamento.
- Na coluna "Não Definido" aqueles que não 
vão constar do orçamento porque respeitam a 
financiamentos ainda em negociação.
Exemplo:
Projeto/ação candidatado ao QrEN e ainda 
não aprovado. Na coluna "Definido" coloca-se 
o valor correspondente à parte a suportar pela 
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autarquia (p. ex: 20%) e na coluna "Não Defini-
do" o valor referente à comparticipação QrEN 
(p. ex: 80%). se o projeto já estiver aprovado 
o valor total da despesa terá de ser colocado 
apenas na coluna "Definido".
3. Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - são 
incluídos neste documento apenas os projetos/
ações que implicam despesas com bens de in-
vestimento. Exemplos: aquisição de terrenos; 
construção, aquisição e grande reparação e 
edifícios e outras construções; aquisição/gran-
de reparação e conservação de maquinaria; 
equipamento e material de transporte.
4. Plano das atividades mais relevantes (Pam) 
- inclui as despesas correntes consideradas re-
levantes para a autarquia e as despesas de ca-
pital que não se referem a bens de investimento 
(nomeadamente as transferências de capital). 
Exemplos: aquisições de bens e serviços de 
toda natureza (consumíveis; publicidade; mate-
rial/serviços de limpeza; transportes; alugueres 
diversos; vestuário; material de escritório; livros 
e documentação técnica etc); Transferências 
correntes e de capital para as Freguesias, Em-
presas municipais, Escolas e Instituições diver-
sas.
5. Quer o PPI quer o Pam têm que incluir obri-
gatoriamente:
- Todos os projetos/ações que se encontram 
em curso e os que ainda se vão iniciar no cor-
rente ano;
- Todos os projetos/ações (novos) a iniciar em 
2018 (havendo encargos repartidos efetuar o 
respetivo escalonamento por anos);
- Todos os projetos/ações que embora não ori-
ginem despesa em 2018 se preveja que venham 
a originar despesa nos anos seguintes (2019, 
2020, 2021, 2022, etc).
6. o valor total a apresentar para cada um dos 
projetos/ações tem obrigatoriamente de incluir 
os valores de adjudicação, do Iva, de eventuais 
trabalhos a mais e de revisões de preços.
7. Nos projetos/ações que possuem financia-
mentos/comparticipações (nomeadamente 
QrEN), os valores a fazer constar do documen-
to para além de serem obrigatoriamente apre-
sentados nos termos do ponto anterior têm que 
o ser pelo valor global do projeto/ação, isto é, o 
valor a constar do documento tem que ser igual 
a 100% da despesa a realizar.

só serão aceites os documentos recebidos de 
acordo com o anteriormente expresso e que 
sejam elaborados nos termos do ficheiro Excel 
que será remetido por e-mail.
vila Nova de gaia, 11 de agosto de 2017
a Diretora municipal de administração e Finan-
ças (manuela garrido)

DEsPACHo N.º 30/DEVs/2017
Nos termos e ao obrigo do disposto no ortigo 
42º do anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 
07 de Janeiro que aprova o Código de Proce-
dimento administrativo e no n.º 1 do artigo 19º 
do Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, designo 
José Luís Carvalho Costa, técnico superior des-
ta Câmara municipal, para exercer funções em 
suplência durante a minha ausência por motivo 
de férias, no período de 14 de agosto a 04 de 
setembro, inclusive.
vila Nova de gaia, 11 de agosto de 2017
o Chefe de Divisão de Espaços verdes e salu-
bridade (antónio Jorge Leitão Dias)

DEsPACHo N.º 31/2017
Nos termos e ao obrigo do disposto no artigo 
42.º do anexo l do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro, que aprova o Código do Procedi-
mento administrativo e no n.º 2 do artigo 19º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designo a Dra. 
susana barbosa, técnica superior do DgC, para 
exercer funções em suplência, no período que 
decorre entre 18 de agosto e 30 de setembro.
vila Nova de gaia, 16 de agosto de 2017, (Che-
fe da Divisão de gestão de Contratos) gabriela 
maia

DEsPACHo N.º 32/2017
(rETIFICaTIvo ao DEsPaCho N.º 31/2017)

Por lapso de escrita encontra-se incorreto o pe-
ríodo da minha ausência constante do antece-
dente Despacho nº 31, pelo que onde se lê: "(...) 
entre 18 de agosto e 30 de setembro", deve ler-
-se: "(...) entre 18 de agosto e 01 de setembro".
vila Nova de gaia, 17 de agosto de 2017
(Chefe do Divisão de gestão de Contratos) ga-
briela maia

DEsPACHo N.º 33/DME/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.º do Código de Procedimento adminis-
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trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 28 de agosto e 8 de setembro de 2017, de-
lego transitoriamente as minhas competências 
próprias e subdelegadas, no senhor Eng.º Ed-
gar amílcar vidinhas Correia, Técnico superior.
vila Nova de gaia, 24 de agosto de2017
a Chefe da Divisão de manutenção de Equipa-
mentos (Eng.ª rosa Dias)

DEsPACHo N.º 34/DMEP/2017
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausên-
cia, por motivos de férias, no período de 31 de 
agosto a 8 de setembro de 2017, nos termos do 
disposto no artigo 42º do Código de Procedi-
mento administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no senhor Eng.º Pedro miguel 
rodrigues henriques marques, Técnico supe-
rior.
vila Nova de gaia, 30 de agosto de 2017
a Chefe da Divisão de manutenção de Espaços 
Públicos (helga Nair, Eng.ª)

B.2. oRDENs DE sERVIÇo

oRDEM DE sERVIÇo N.º 22/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no Departamento de Policia municipal, 
determino que o trabalhador rui miguel da ro-
cha silva assistente técnico, com o nº de ordem 
n.º 3598, passe a exercer funções no referido 
Departamento municipal, na Divisão de Fiscali-
zação e Contraordenações, com efeitos a partir 
do dia 28 de agosto de 2017, deixando a Divisão 
de gestão Escolar e recursos Educativos.
município de vila Nova de gaia, 31 de julho de 
2017.
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PCm/2014, de 10 de março, manuel antónio 
Correia monteiro.

oRDEM DE sERVIÇo N.º 23/2017
No uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013 

de 12 de setembro, determino a concessão de 
Tolerância de ponto no dia 14 de agosto, para 
todos os serviços dependentes do município, 
com exceção daqueles cuja natureza impõe que 
se assegure o interesse público ininterrupto, 
designadamente ambiente e parques urbanos, 
bombeiros, polícia municipal e higiene pública 
e, nestes, os trabalhadores que, em tais perío-
dos, se encontravam designados em escala.
mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências, 
no âmbito das suas unidades orgânicas, relati-
vamente àqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de serviço.
município de vila Nova de gaia, 7 de agosto de 
2017
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

oRDEM DE sERVIÇo N.º 24/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Equipa multidisciplinar do Protocolo, 
Comunicação e Imagem, considerando a carên-
cia de técnicos para assegurar o funcionamen-
to eficaz e eficiente da equipa multidisciplinar 
identificada, determino que o trabalhador JaI-
mE mIgUEL TrIgo CosTa barrEIra, assis-
tente técnico com o n.º de ordem 3603, passe 
a exercer funções na referida equipa multidisci-
plinar, a partir do dia 21 de agosto de 2017.
município de vila Nova de gaia, 17 de agosto 
de 2017
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PCm/2014, de 10 de março, manuel antónio 
Correia monteiro.
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EDt-CMVNg/2017/336
(ProC. 758/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito no ga-
veto da rua isabel muller mesquita com a rua 
prof. amadeu santos - valadares, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 

mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(758/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18162
vila Nova de gaia, 06-06-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 04/08/2017

EDt-CMVNg/2017/366
CoNsULTa PÚbLICa

Planos de acção de ruído das autoestradas 
a44 e a29 da Concessão Costa de Prata
maNUEL aNTÓNIo CorrEIa moNTEIro, vE-
rEaDor DEsTa Câmara mUNICIPaL, Por 
DEsPaCho Nº. 14/PCm/2014, DE 10 DE mar-
ço DE 2014 E DEsPaCho rETIFICaTIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
TorNa PÚbLICo, que o processo de consulta 
pública no âmbito dos “Planos de acção de ru-
ído das autoestradas a44 e a29 da Concessão 
Costa de Prata”, se encontra disponível no ga-
binete de atendimento ao munícipe, ou ainda 
na sede da ascendi até 8 de setembro de 2017.
a forma de participação dos interessados, será 
por escrito com registo e aviso de receção à 
ascendi para a morada, rua antero de Quental, 
nº 381 – 3º - 4455-586 Perafita matosinhos, ou 
através do e-mail geral@ascendi.pt.
vila Nova de gaia, 31 de julho de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.

C. avIsos E EDITaIs
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Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/367
(ProC. 980/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito no 
logradouro da habitação sita na rua do Paço, nº 
151, freguesia de valadares, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, existentes no referido terreno, promovendo, 
entre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 

mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(980/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18258
vila Nova de gaia, 06-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/368
(ProC. 18/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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
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arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito frente 
ao nº. 263 da rua dos barreiros, na freguesia 
de gulpilhares e valadares, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(18/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: INT-CmvNg/2017/18181
vila Nova de gaia, 06-06-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 

Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/369
(ProC. 1178/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/02/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito nas 
traseiras do Nº 71 da rua Particular do barra-
cão, freguesia de sandim, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, existentes no referido terreno, promovendo, 
entre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
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salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1178/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume. 
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18675
vila Nova de gaia, 06-09-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/370
(ProC. 708/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 

monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito com 
frentes para a rua de gestosa de baixo, sem 
número e (frente aos números  907/909) e a 
rua de s. gonçalo  sem número (e junto aos 
números 148/154) da União de Freguesias de 
sandim, olival, Lever e Crestuma, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(708/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
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igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18346
vila Nova de gaia, 06-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/371
(ProC. 133/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de ju-
lho, do senhor vereador do Pelouro da Fiscali-
zação municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 2017/07/17, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Dr. gaspar da Costa Leite, tra-
seiras do n.º 124, freguesia de oliveira do Douro, 
deste município
Que, à vista de mandado e em seu cumprimen-
to, a Polícia municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa do imóvel com vista à execução 
coerciva da ordem proferida e incumprida, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de Procedimen-
to administrativo, agendada para o dia 24 de 
agosto de 2017, às 9.30h,-
Porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEm, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 133/saL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 

detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-
trativa careça de suportar para o efeito, serão 
imputados ao(à)(s) infrator(a)(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo.
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23963
vila Nova de gaia, 28-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/372
(ProC. 579/saL/2016)

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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos n.º (s) 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 21/07/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Figueira de mato, Traseiras dos n.ºs 884, 888, 
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902 e 906, União de Freguesias de serzedo e 
Perosinho, deste município
Que, à vista de mandado e em seu cumprimen-
to, a Polícia municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa do imóvel com vista à execução 
coerciva da ordem proferida e incumprida, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de Procedimen-
to administrativo, agendada para o dia 28 de 
agosto de 2017, às 9.30h
Porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEm, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 579/saL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-
trativa careça de suportar para o efeito, serão 
imputados ao(à)(s) infrator(a)(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
N/ ref.ª: saI-PmvNg/2017/764
vila Nova de gaia, 26-07-2017
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/373
(ProC. 80/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 

das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 2017/07/21, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Professor César augusto ribei-
ro morais, Lote 3, junto ao n.º 281, freguesia de 
Canelas, deste município.
Que, à vista de mandado e em seu cumprimen-
to, a Polícia municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa do imóvel com vista à execução 
coerciva da ordem proferida e incumprida, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de Procedimen-
to administrativo, agendada para o dia 21 de 
agosto de 2017, às 9.30h.
Porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEm, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 80/saL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia. os custos e 
todas as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, serão imputados ao(à)
(s) infrator(a)(s.).
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
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mento administrativo.
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23566
vila Nova de gaia, 26-07-2017 10:35:00 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/374
(ProC. 573/saL/2017)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de ju-
lho, do senhor vereador do Pelouro da Fiscali-
zação municipal.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 17/07/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua dos Duartes, junto ao n.º 83, na freguesia 
de Canelas, deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 573/saL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 

pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
26 de setembro de 2017, às 9.30h. 
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
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qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 573/saL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23538
vila Nova de gaia, 25-07-2017 17:18:00 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/375
(ProC. 575/saL/2017)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua dos Lagos, junto ao n.º 48, da 
freguesia de Canelas, deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 575/saL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 

municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
27 de setembro de 2017, às 9.30h. 
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
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toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 575/saL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23640
vila Nova de gaia, 26-07-2017 13:21:00 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/376
(ProC. 867/saL/2016)

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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 27 de junho de 2017, 

ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na Travessa da Cata-
zenda, junto ao n.º 51, da freguesia de são Félix 
da marinha, deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º867/saL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional.
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
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de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
17 de agosto de 2017, às 9.30h. 
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar. 
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). .
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 867/saL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, 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: INT-CmvNg/2017/21543
vila Nova de gaia, 07-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/377
(art.º 112º, n.º 1, alínea d) do Código do Proce-

dimento administrativo)
PaTroCINIo aZEvEDo, vice-Presidente da 
Câmara municipal, no uso das competências 
subdelegadas pelo despacho n.º 13/PCm/2014 
de 10/03 do Exmo. senhor Presidente da Câ-
mara municipal de vila Nova de gaia, com com-
petência conferida pela Câmara na reunião de 

25 de outubro de 2013.
FaZ sabEr que, nos termos do disposto na alí-
nea d) do artigo 112º do Código de Procedimen-
to administrativo, através da afixação do pre-
sente Edital, e em cumprimento do despacho 
por si proferido, datado de 29 de julho de 2017, 
ficam notificados bernardino Lopes guedes e 
demais interessados no imóvel sito na rua das 
Cavadinhas, n.º 471, união das freguesias de Pe-
droso e seixezelo deste Concelho, da propos-
ta de decisão proferida no processo n.º 357/
FU/2004:
Decorrente de uma ação de fiscalização, rea-
lizada pelos serviços municipais competentes, 
ao local sito na rua das Cavadinhas, n.º 471, 
união das freguesias de Pedroso e seixezelo 
deste município, foram identificadas obras de 
construção ilegalmente executadas, nomeada-
mente, construção com cerca de 650m2 e silo 
(outrora utilizados como carpintaria), violando 
o disposto no artigo 4º, nº 2, alínea c) do D.L nº 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual reda-
ção.
a demolição é a medida a que esta autoridade 
administrativa recorre apenas se não for possí-
vel outra solução suscetível de repor a legalida-
de urbanística, nos termos previstos do n.º 2 do 
artigo 106º do rJUE.
Neste seguimento, foi efetuada uma análise 
técnica sobre a viabilidade de legalização das 
referidas construções, da qual resulta que as 
mesmas não são passíveis de regularização, 
pelo que terá de se dar início aos procedimen-
tos tendentes à reposição da legalidade urba-
nística.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do 
preceituado no n.º 3 do artigo 106º do rJUE, 
notifica-se para, no prazo de 15 dias, se pro-
nunciar por escrito sobre a intenção do senhor 
vice-Presidente da Câmara municipal, ordenar 
a demolição das construções.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o di-
reito de audição que lhe foi concedido ou caso 
os argumentos apresentados sejam considera-
dos improcedentes, a intenção será convertida 
em ordem, sendo v. Exa. posteriormente notifi-
cado para no prazo de 180 dias proceder volun-
tariamente à demolição das construções.
acresce que, as construções descritas foram 
consideradas insuscetíveis de legalização, nos 
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termos do parecer técnico que, de seguida, se 
transcreve:
"PDm - Plano Diretor municipal
as construções existentes contrariam o dispos-
to no art.º 42º do regulamento, uma vez que 
estas se implantam fora da faixa de 35m confi-
nante com o espaço público, não se antevendo 
fundamentação urbanística que permita enqua-
drar as mesmas nas exceções previstas no n.º 2 
do mesmo artigo e se implantas numa segunda 
linha de construção individualizada.
Tendo em consideração que as edificações se 
implantam integralmente no zonamento deter-
minado como Áreas de Logradouro, verifica-se 
que estas apresentam uma área de construção 
em muito superior à área de construção permi-
tida nesta categoria de espaço, aproximando-
-se dos 100% de ocupação, uma vez que a área 
bruta de construção máxima admitida neste 
zonamento é de 25% da área do prédio afeta a 
esta categoria, constatando-se assim o incum-
primento do disposto no n.º 4 do art.º 86º do 
regulamento.
verifica-se ainda o incumprimento do nº 1 do 
art.º 86º uma vez que a grande mancha de 
construção existente que abrange quase toda 
a área neste zonamento contraria o princípio 
de ocupação do mesmo uma vez que estes zo-
namentos correspondem a interiores de quar-
teirão caracterizadas pelo seu elevado nível de 
permeabilidade ou pela existência de cobertura 
vegetal relevante e que cumprem funções de 
descompressão e equilíbrio do ambiente urba-
no.
Por ultimo constata-se que estas divergem ain-
da do exposto no n.º 2 do art.º 86.º, uma vez 
que neste zonamento apenas se admitem edifi-
cações que apresentem ligação funcional com 
a atividade decorrente do próprio logradouro 
ou com o edifício principal, o que no caso em 
apreço não se verifica sendo as construções em 
causa as únicas existentes na parcela e como 
tal se reveste de carater de construções prin-
cipais."
vila Nova de gaia, 01 de agosto de 2017
Por delegação de competências, o vice-Presi-
dente da Câmara (Patrocinio azevedo).

EDt-CMVNg/2017/378
(ProC. 1559/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o pré-
dio, sito na rua mestre Portunhas, números 37 e 
41, da União de Freguesias de grijó/sermonde, 
deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1559/saL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional.
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
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e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
08 de setembro de 2017, às 9.30h.
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s).
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo.
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1559/saL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 

ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23591
vila Nova de gaia, 26-07-2017 12:03:00 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/379
(ProC. 1009/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito  sem número, e nas Traseiras do pré-
dio com o nº 21, da Travessa da bélgica, da Fre-
guesia de Canidelo, deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1009/saL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
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tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional.
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
07 de setembro de 2017, às 9.30h.
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo.
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-

tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1009/saL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23573
vila Nova de gaia, 26-07-2017 11:17:00 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/380
(Proc. 1196/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua da rocha, junto ao n.º 71, União 
de Freguesias de gulpilhares e valadares, deste 
município
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1196/saL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
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legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
15 de setembro de 2017, às 9.30h. 
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 

da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1196/saL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23633
vila Nova de gaia, 26-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/381
(ProC. 1651/saL/2017)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 26/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
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e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua do Calvário, frente ao nº 172, da 
Freguesia de gulpilhares, deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1651/saL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 

15 de setembro de 2017, às 9.30h.
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo.
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1651/saL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23945
vila Nova de gaia, 28-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017

EDt-CMVNg/2017/382
(ProC. 1650/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
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Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 21/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua do Calvário, frente ao n.º 134, 
União de Freguesias de gulpilhares e valadares, 
deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1650/saL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 

de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
15 de setembro de 2017, às 9.30h.
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo.
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1650/saL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/23936
vila Nova de gaia, 28-07-2017 15:14:00 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 08/08/2017
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EDt-CMVNg/2017/383
(ProC. 774/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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 27 de junho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua das Chieiras, 
junto ao n.º 311, freguesia de Canidelo, deste 
município.
Que, à vista de mandado e em seu cumprimen-
to, a Polícia municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa do imóvel com vista à execução 
coerciva da ordem proferida e incumprida, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de Procedimento 
administrativo, agendada para o dia 14 de se-
tembro de 2017, às 9.30h.
Porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEm, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 774/saL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-

peza Pública de vila Nova de gaia.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-
trativa careça de suportar para o efeito, serão 
imputados ao(à)(s) infrator(a)(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(774/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: INT-CmvNg/2017/21744
vila Nova de gaia, 10-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 09/08/2017

EDt-CMVNg/2017/384
(ProC. 440/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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Procedi-
mento administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
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ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido senhor vereador do Pelou-
ro da Fiscalização municipal, Dr. manuel montei-
ro, em 27 de junho de 2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na Tra-
vEssa DE saNTa IsabEL, FrENTE aos N.º 71 
E 91, freguesia de avintes, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, existentes no referido terreno, promovendo, 
entre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença. 
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 dispos-
to no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será 
tomada posse administrativa do terreno com 
vista à execução coerciva dos trabalhos, a par-
tir do dia 20 de setembro de 2017, pelas 09:30 
horas, pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado. 
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. as quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/PCm/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo senhor Presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013. 
ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(440/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: INT-CmvNg/2017/21539
vila Nova de gaia, 07-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 09/08/2017

EDt-CMVNg/2017/385
(ProC. 1335/saL/2016)

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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
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dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 27 de junho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito na rua sousa Nogueira, 
frente ao n.º 704, da freguesia de gulpilhares e 
valadares, deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1335/saL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 

acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
14 de setembro de 2017, às 9.30h. 
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar. 
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1335/saL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
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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: INT-CmvNg/2017/21791
vila Nova de gaia, 10-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 09/08/2017

EDt-CMVNg/2017/386
PosTUra mUNICIPaL DE TrâNsITo - Tra-
vEssa Do moTor – saNTa marINha
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 17 de Julho de 2017, foi aprovada a seguinte 
PosTUra mUNICIPaL DE TrâNsITo:
- Implementação do sinal h3 (Trânsito de senti-
do único) na Travessa do motor, com o mesmo 
a fazer-se no sentido, nascente/ poente.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 01 de agosto de 2017
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 09/08/2017

EDt-CMVNg/2017/394
(ProC. 846/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 

monteiro, em 2017/05/08, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua Nossa senhora do Carmo, junto ao nº 457, 
da união de freguesias de serzedo e Perosinho, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vege-
tação e demais resíduos, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade e de insegurança (risco de incêndio) no 
local, em violação do disposto no art.º 33.º do 
regulamento municipal de resíduos sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública do município de 
vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(846/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
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Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/395
(ProC. 93/saL/2016)

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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 09/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua Condes de resende junto aos nºs 11 a 31 
(Edifício solar dos Condes), na freguesia de 
Canelas, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento municipal de resíduos sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública do município de 
vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 

salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(93/saL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, Em, 
sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18196
vila Nova de gaia, 06-06-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/396
(ProC. 948/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
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arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
de guimarães, traseiras do nº 330, da fregue-
sia de Perosinho, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional.
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(948/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00.
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18638
vila Nova de gaia, 06-09-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 

Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/397
(ProC. 1108/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 09/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua Professor santos Júnior, junto ao nº 228, da 
freguesia de grijó, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
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salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1108/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 26 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/398
(ProC. 703/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito no ga-
veto (a norte) da rua Chavinha D´agua com a 

rua Delfim de Lima, freguesia de Canelas, 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 constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública do município de vila Nova 
de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(703/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18017
vila Nova de gaia, 06-05-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017
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EDt-CMVNg/2017/399
(ProC. 327/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Fonte do Carvalhinho, frente ao nº 210, fregue-
sia de grijó, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública do município 
de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(327/saL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, Em, 
sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18608
vila Nova de gaia, 06-09-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/400
(ProC. 67/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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 08/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na Tra-
vessa do sobreiro, junto ao nº 180 e confinante 
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com a habitação sito na Entrada do Carregal, nº 
44 casa 8 , na freguesia de Canelas, deste mu-
nicípio, da intenção desta autoridade adminis-
trativa ordenar, a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(67/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: INT-CmvNg/2017/18508
vila Nova de gaia, 06-08-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/401
(ProC. 938/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito no 
ângulo da rua das Pontes com a rua das La-
ges, freguesia de Canelas, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, existentes no referido terreno, promovendo, 
entre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
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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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(938/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18323
vila Nova de gaia, 06-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/402
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 87/vmm/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que nos termos do art.º. 166ª do CE, 
fica por este meio notificada JoLYagUa Tra-
TamENTo DE ÁgUas E ar ambIENTE, LDa, 
com última sede conhecida na rua aníbal Cunha 
sala 6 39 - Porto, 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 04/06/2011, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da Travessa Ferreira de Castro, freguesia de oli-
veira do Douro, para o Estaleiro municipal, sito 
na rua do Passadouro, Freguesia da madalena, 
o veículo Ligeiro de mercadorias, marca seat, 
modelo Ibiza, matrícula 04-45-DQ, por se en-
contrar estacionado 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 e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
Proc. nº 204/2011
N/ ref.ª: saI-PmvNg/2017/799
vila Nova de gaia, 17-08-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/403
(ProC.º N° 0333/2013- DEvs)

maNUEL aNTÓNIo CorrEIa moNTEIro, ve-
reador da Câmara municipal de vila Nova de 
gaia, no uso das suas competências delegadas 
pelo Exmº. senhor Presidente da Câmara, por 
despacho n° 14/PCm/2014 de 10/03/2014
FaZ sabEr que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o 
prédio sito entre os n.ºs. 88/86, da rua s. vi-
cente de Paulo, nomeadamente o lote n° 157 
do alvará de loteamento n° 52/88, freguesia de 
vilar de andorinho, deste concelho, através de 
Edital, nos termos da alínea d) do n°1 do artigo 
70° do Código de Procedimento administrati-
vo aprovado pelo Dec. Lei n° 442/91 de 15 de 
Novembro, para no prazo de 20 dias, contados 
da data da sua afixação (14 de agosto de 2014) 
proceder à limpeza do terreno em causa, ao 
abrigo do disposto no artigo 33° e na alínea b) 
do artigo 49° do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
vila Nova de gaia, e que, decorrido entretanto 
o prazo atrás referido, foi constatado que não 
cumpriu o que lhe foi ordenado. 
assim, nos termos do n° 2 do artigo 149° Dec. 
Lei n° 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo 
Dec. Lei n° 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o 
previsto no art.º 6º o do Dec. Lei n° 4/2015 de 7 
de Janeiro, fica presentemente e por este meio, 
notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a),
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer 
titulo detenha o terreno em causa, de que, 
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a Câmara municipal de vila Nova de gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a 
partir do próximo dia 05 de setembro de 2017, 
pelas 07:00 horas e pelo período estritamen-
te necessário ao cumprimento do ordenado, 
ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer ti-
tulo detenha o terreno, obrigado(a) a ressarci-
-la dos respetivos custos, num prazo de 60 dias, 
após comunicação do montante corresponden-
te à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional. 
a falta de pagamento neste prazo dá lugar à 
cobrança de dívida através de processo de exe-
cução fiscal, nos termos do Código de Procedi-
mento administrativo (n° 1 do artigo 155°) e do 
Código de Processo Tributário. 
mais se informa-se que o presente processo 
pode ser consultado na Divisão de Espaços 
verdes e salubridade, nos dias úteis entre as 
9,30h e as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais
vila Nova de gaia, 01 de agosto de 2017
Por delegação de competência, o vereador do 
Pelouro, manuel antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 21/08/2017

EDt-CMVNg/2017/404
(ProC. 904/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/09, o(s) proprietário(s), 

arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito sem 
número, e junto ao nº 283/285 da rua do Padre 
César, da Freguesia de Canelas, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(904/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 22/08/2017
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EDt-CMVNg/2017/405
(ProC. 873/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/08, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito sem 
número, e junto ao nº 66 da Travessa da bar-
rosa de baixo, da freguesia de vilar de ando-
rinho, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento municipal de resíduos sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública do município de 
vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-

posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(873/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 22/08/2017

EDt-CMVNg/2017/406
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 142/PCm/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FaZ sabEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26 de julho de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 10/08 para os lotes 
n.ºs 9, 11 e 16, requerido em nome de goNCEr - 
CoNsTrUçÕEs, LDa, que tem como objetivos:
a) Definição de piso -1 (facultativo) nos lotes 9, 
11 e 16;
b) alteração da área de implantação do lote 9 
de 247,70m2 para 248,20m2 e da área de cons-
trução de 190,10m2 para 190,60m2;
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c) alteração da área de implantação do lote 11 
de 252,90m2 para 270,20m2;
d) alteração da área de implantação do lote 16 
de 83,52m2 para 133m2 e da área de constru-
ção de 167,04m2 para 177,05m2;
e) Definição de garagem no lote 16 com 21,30m2 
e de pérgula com 17,55m2.
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 2516/17 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: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/407
(ProC. 994/saL/2016)

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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-

ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sitona rua 
Infante D. henrique junto ao nrº 24 (lote nº 5 
do alvará 75/87, na freguesia de gulpilhares e 
valadares, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública do município 
de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
do ordenado. 
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Informa-se, por fim, que o presente processo 
(994/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18288
vila Nova de gaia, 06-07-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/408
(ProC. 1578/saL/2016)

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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Dr. Flórido Toscano nº 550, na freguesia de vilar 
do Paraíso, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-

dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública do município 
de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1578/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18174
vila Nova de gaia, 06-06-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/409
(ProC. 1200/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
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vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito Na 
rua Dr. antónio vale, junto ao nº 367 da fre-
guesia de vilar do Paraíso, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1200/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 30 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/410
(ProC. 386/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/09, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
de s. Pedro , n.º 300 – Cadavão, da freguesia de 
mafamude  e vilar do Paraíso, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
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nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(386/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 26 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/411
(ProC. 297/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 

última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
aquilino ribeiro, junto ao nº 142 (lote nº 21 do 
alvará 21/86), da freguesia de mafamude e vilar 
do Paraíso, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública do município 
de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(297/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
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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: INT-CmvNg/2017/18650
vila Nova de gaia, 06-09-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/412
(834/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/31, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito sem 
número e frente aos nº 431, (casas nº 1 a 4) da 
rua do Pinhal, da União de Freguesias de ma-
famude/vilar do Paraíso, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-

nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia.Com 
efeito, decorre do disposto no citado art.º 33.º, 
que é proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resí-
duos nos terrenos ou logradouros dos prédios 
rústicos ou urbanos quando constituam perigo 
de incêndio ou para a saúde pública, sendo que, 
de acordo com o disposto na alínea b) do art.º 
49.º, do citado regulamento, constitui contra-
ordenação, passível de coima graduada de uma 
vez até um máximo de cinco vezes o salário mí-
nimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(834/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18974
vila Nova de gaia, 13-06-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/413
(ProC. 956/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
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tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Pinhal miúdo, entre o nº 90 e o nº 112, da fre-
guesia de vilar do paraíso, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, existentes no referido terreno, promovendo, 
entre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 

Informa-se, por fim, que o presente processo 
(956/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/18135
vila Nova de gaia, 06-06-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/414
Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento de Polícia municipal da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho nº.81/2014, de 13 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, do senhor Presidente da Câ-
mara municipal de vila Nova de gaia, com com-
petência conferida por esta última, na reunião 
de 25 de outubro de 2013. 
FaZ sabEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimento 
administrativo (CPa), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, de que, no âmbi-
to do Processo administrativo nº 734/vT/2016, 
foi por despacho daquele senhor vereador, de 
06/03/2017, proposta a seguinte decisão final:
“Em 06.01.2017 foi realizada, a título oficioso, 
na sequência da participação efetuada por um 
particular, uma vistoria ao imóvel sito na rua 
alexandre braga, n. os 104 e 106, da freguesia 
de santa marinha e s. Pedro da afurada, vila 
Nova de gaia, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do regi-
me Jurídico de Urbanização e de Edificação 
(rJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se re-
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mete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa um 
imóvel térreo, de construção antiga, implanta-
do à face da via pública, de 3 frentes, devoluto, 
e destinado a uma antiga habitação. 
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, no que deve relevar 
para a apreciação da matéria em causa, que é 
naturalmente a relação do imóvel com os es-
paços público e privados adjacentes, que após 
análise na sua generalidade e na sua especifi-
cidade das patologias elencadas pelos peritos, 
se conclui que as mesmas provocam relevante 
insalubridade e insegurança no local, compro-
metendo ainda de forma significativa o arranjo 
estético do imóvel em questão.
a situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deve-
rá, nos termos daquele enquadramento legal, 
com vista à correção das patologias assinala-
das no auto de vistoria lavrado e da insalubrida-
de, insegurança e desarranjo estético por elas 
provocadas, com fundamento no mesmo e com 
base na presente informação, ser ordenada ao 
proprietário (a), no prazo máximo de máximo 
de 30 dias úteis, a execução dos seguintes tra-
balhos:
- EXTErIor
a) Fachadas
1. Emparedamento dos vãos com alvenaria de 
tijolo devidamente rebocada.
b) Cobertura
2. reparação das coberturas ou, em alternati-
va, a sua remoção, tratamento do coroamento 
da parte superior das paredes e impermeabili-
zação da superfície da empena nas zonas con-
finantes com edifícios de habitação existentes 
nos terrenos contíguos.
c) Logradouro

3. Limpeza do logradouro e remoção dos lixos 
para local apropriado.
- INTErIor
4. Limpeza e remoção dos lixos e dos escom-
bros para local apropriado.”
Nessa conformidade, fica notificado (a) o (a) 
proprietário (a) do imóvel vistoriado, para, de 
acordo com o disposto nos artigos n. os 121.º e 
122.º do Código acime mencionado, se pronun-
ciar por escrito, se assim o desejar, sobre esta 
proposta de decisão, no prazo de quinze dias a 
contar da receção da presente notificação.
mais se comunica, que o processo e o respetivo 
auto de vistoria, poderá ser consultado naque-
les serviços, entre as 9:00 e as 12.30h e entre as 
14:00 e as 16:30 h.
vila Nova de gaia, 25 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/08/2017

EDt-CMVNg/2017/415
(ProC. 1094/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCm/2014, de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 
17 de março do senhor Presidente da Câmara 
municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 09/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
de s. João, junto ao nrº 173, freguesia de san-
dim, olival, Lever e Crestuma, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
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resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1094/saL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 24/08/2017

EDt-CMVNg/2017/436
maNUEL aNTÓNIo CorrEIa moNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº 
senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho nº 14/PCm/2014 de 10 de março de 2014.
TorNa PÚbLICo que, a próxima reunião Públi-
ca vai ter lugar no dia 18 de setembro de 2017, 

segunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, 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 18.09.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio municipal.
vila Nova de gaia, 25 de agosto de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 29/08/2017

EDt-CMVNg/2017/438
aLTEraçÃo À LICENça DE LoTEamENTo 

N.º 19/87
(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 142/PCm/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013.
FaZ sabEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
8 de agosto de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 19/87 para o lote n.º 
14, requerido em nome de LUÍsa magaLhÃEs 
PErEIra, que tem como objetivo:
a) regularização das áreas de implantação e de 
construção da habitação de acordo com o exe-
cutado em obra;
b) regularização das áreas de implantação e de 
construção dos anexos;
c) regularização do vão de telhado e conse-
quente alteração da forma da cobertura.
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 3055/17 estará disponível 
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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: 29/08/2017

EDt-CMVNg/2017/440
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 87/vmm/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica nos termos do art.º 166º do 
Código da estrada, por este meio notificado 
CarLos aLbErTo aDÃo magaLhÃEs, com 
última morada conhecida na Praceta Padre Flo-
ro, nº40 – 1º Frt. – vilar de andorinho, na quali-
dade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do registo de automóveis, de que a 
Polícia municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 10/04/2017, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da Praceta da Escola (vila 
D’Este), freguesia de vilar de andorinho, para 
o Estaleiro municipal, sito na rua do Passadou-
ro, Freguesia da madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Peugeot, modelo 307, ma-
trícula 07-87-Ug, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º50 nº1 alínea a) 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 que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho
Proc. nº 022/DmP/va/2017
N/ ref.ª: saI-PmvNg/2017/841
vila Nova de gaia, 23-08-2017
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 30/08/2017

EDt-CMVNg/2017/441
(ProC. 595/saL/2017)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na  rua de gulpilharinhos, nas trasei-
ras do  n.º 110, da freguesia de gulpilhares e va-
ladares, deste município.
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 595/saL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia, conceden-
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do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
10 de outubro de 2017, às 9.30h.
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)

(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 595/saL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/24524
vila Nova de gaia, 08-05-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 30/08/2017

EDt-CMVNg/2017/442
(ProC. 642/saL/2016)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 02/08/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito avenida gago Coutinho, junto ao nº 
1181 (Edifício miramar), freguesia de gulpilhares, 
deste município.
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Que, à vista de mandado e em seu cumprimen-
to, a Polícia municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa do imóvel com vista à execução 
coerciva da ordem proferida e incumprida, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de Procedimento 
administrativo, agendada para o dia 25 de se-
tembro de 2017, às 9.30h.
Porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEm, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 642/saL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-
trativa careça de suportar para o efeito, serão 
imputados ao(à)(s) infrator(a)(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/24526
vila Nova de gaia, 08-05-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 31/08/2017

EDt-CMVNg/2017/443
(ProC. 318/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 
87/vmm/2016, de 27 de julho, do senhor verea-

dor do Pelouro da Fiscalização municipal e vis-
torias administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/PCm/2014, 
de 10 de março, e 47/PCm/2016 de 17 de mar-
ço do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua dos barreiros, junto ao nº 331, 
da freguesia de são Félix da marinha, deste mu-
nicípio 
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 318/saL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias úteis.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
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acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias úteis sem que se mostre cumprida 
a ordem, promover-se-á, imediatamente, a to-
mada de posse administrativa do imóvel com 
vista à execução coerciva da ordem proferida 
e incumprida, nos termos do disposto no n.º 2 
do artigo 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, ainda aplicável por 
força do disposto no artigo 6.º do novo Código 
de Procedimento administrativo, que desde já, 
por mera cautela processual. 
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 318/saL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, 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: INT-CmvNg/2017/25560
vila Nova de gaia, 22-08-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 31/08/2017

EDt-CMVNg/2017/444
maNUEL aNTÓNIo CorrEIa moNTEIro, vE-
rEaDor DEsTa Câmara mUNICIPaL, Por 
DEsPaCho Nº. 14/PCm/2014, DE 10 DE mar-
ço DE 2014 E DEsPaCho rETIFICaTIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FaZ sabEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à ata nº 14 respeitante à reunião 
Pública realizada no dia 17 de julho de 2017, 
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 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 29 de agosto de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 31/08/2017

EDt-CMVNg/2017/445
(ProC. 713/saL/2017)

Dr. TELmo FILIPE QUELhas morEIra, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vmm/2016, de 27 de julho, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal. 
NoTIFICa, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 21/07/2017, ao abrigo da 
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subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa do rio de megide, trasei-
ras dos n.ºs 73/75, da freguesia de Pedroso e 
seixezelo, deste município
Da orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 713/saL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 

de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
13 de outubro de 2017, às 9.30h.
a posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s).
ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento administrativo.
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 713/saL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de aljubarrota, 13 (edifício gaIUrb, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2017/24530
vila Nova de gaia, 08-05-2017 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 31/08/2017
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D.1. REgULAMENto QUE CRIA A BoLsA DE 
MÉRIto ACADÉMICo E DEsPoRtIVo "RICAR-
Do QUAREsMA"
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, 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 
19 de junho de 2017, e a assembleia municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
13 de julho de 2017, deliberaram aprovar, após 
consulta pública, o regulamento que cria a bol-
sa de mérito académico e Desportivo "ricardo 
Quaresma", que se publica, nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 139.º do Código 
do Procedimento administrativo, o qual entra 
em vigor no dia seguinte à sua publicação no 
Diário da república, sem prejuízo de tal publi-
cação ser igualmente feita no boletim municipal 
e na Internet no sítio institucional do município.
21 de julho de 2017. - o Presidente da Câmara, 
Eduardo vítor rodrigues.

Preâmbulo
Nos termos do artigo 70.º da Constituição da 
república Portuguesa (CrP), os jovens gozam 
de proteção especial para efetivação dos seus 
direitos, nomeadamente, no ensino, na educa-
ção física e no desporto e no aproveitamento 
dos tempos livres.
a política de juventude a prosseguir pelo Esta-
do, em colaboração com as famílias, as escolas 
e o movimento associativo deve ter, entre ou-
tros, como objetivos prioritários, o desenvolvi-
mento da personalidade dos jovens e a criação 
de condições para a sua efetiva integração na 
vida ativa.
De acordo com o artigo 235.º da CrP a orga-
nização democrática do Estado compreende 
a existência de autarquias locais que visam a 
prossecução de interesses próprios das popula-
ções respetivas, designadamente, nos domínios 
da educação, tempos livres e desporto. Nesse 
âmbito, compete à Câmara municipal apoiar 
atividades de natureza educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse municipal, in-
cluindo as que contribuam para a promoção da 
saúde, tudo em conformidade com o disposto 
nas alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 23.º e na 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurí-
dico das autarquias locais aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.
a prática desportiva por jovens estudantes 
constitui reconhecidamente um importante fa-
tor de desenvolvimento da respetiva persona-
lidade induzindo competências que facilitam 
comprovadamente o sucesso escolar e a plena 
integração na vida ativa, contribuindo, conco-
mitantemente, para a melhoria da sua saúde e 
bem-estar físico e mental, quer a curto quer a 
médio e alongo prazo.
Impõe-se, por isso, o fomento da prática des-
portiva regular pelos alunos em idade escolar 
de vila Nova de gaia contribuindo dessa forma 
para a promoção do sucesso académico, de es-
tilos de vida saudáveis, bem como de valores 
e princípios associados a uma cidadania ativa, 
designadamente: responsabilidade, espírito de 
equipa, disciplina, tolerância, perseverança, hu-
manismo, verdade, respeito, solidariedade e de-
dicação.
a conciliação de uma formação escolar de ex-
celência com a prática desportiva extracurricu-
lar, escolar ou mesmo federada, em simultâneo, 
nem sempre é fácil revelando-se, por vezes, 
uma tarefa de enorme exigência para o quoti-
diano dos jovens alunos-desportistas e respeti-
vas famílias.
a obtenção conjugada de bons resultados es-
colares e desportivos requer, de facto, muita 
dedicação e enormes sacrifícios, quer aos jo-
vens quer às respetivas famílias, uma vez que 
implica, necessariamente, rotinas desgastantes 
de conciliação diária, após o período de aulas, 
do tempo de estudo com o tempo de partici-
pação em treinos e competições, acarretando, 
ainda, custos acrescidos, nomeadamente, os 
inerentes às respetivas deslocações.
Não raras vezes tais dificuldades de conciliação 
levam a que os jovens vencidos pelo cansaço 
negligenciem o estudo, com prejuízo para o seu 
sucesso escolar ou, em alternativa, acabem por 
abandonar a prática da atividade desportiva.
Importa, assim, que o município no quadro das 
suas atribuições legais adote instrumentos des-
tinados a incentivar a prática desportiva regu-
lar por todos jovens adolescentes de gaia, em 
idade escolar, premiando, ainda que simbolica-
mente, todos aqueles jovens que, em cada ano, 

D. rEgULamENTos



105

 Nº 82 | agosTo 2017 | boLETIm mUNICIPaL

rEgULamENTos

se distingam pela sua perseverança e pela exce-
lência da conjugação com sucesso das referidas 
atividades motivando, simultaneamente, com o 
seu exemplo, os demais alunos do sistema edu-
cativo a prosseguir as suas boas práticas.
Prosseguindo tal desiderato o município de vila 
Nova de gaia escolheu o campeão europeu ri-
cardo Quaresma, enquanto referência nacional 
e internacional incontornável do desporto para 
os jovens gaienses, para dar o nome a uma bol-
sa de mérito académico e desportivo que, em 
cada ano letivo, nos termos do presente regu-
lamento, premeie com 500 euros os jovens do 
concelho, com idades compreendidas entre os 
12 e os 14 anos, que apresentem as melhores 
conjugações de bons resultados escolares e 
desportivos.
Tal prémio monetário ao procurar minorar as 
despesas acrescidas inerentes à prática des-
portiva pretende igualmente ser um incentivo 
para que as famílias dos jovens estudantes-des-
portistas melhor sucedidos continuem a apoiar 
os seus filhos na boa prática conjunta das refe-
ridas atividades.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
audiência dos interessados e consulta pública, 
para recolha de sugestões, nos termos dos ar-
tigos 100.º e 101.º do CPa, bem como a auscul-
tação e parecer obrigatório do Conselho muni-
cipal da Juventude de vila Nova de gaia que se 
pronunciou favoravelmente sobre o mesmo a 5 
de junho de 2017.
assim:
a Câmara municipal de vila Nova de gaia, ao 
abrigo das alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do regime 
Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, apresenta à assembleia mu-
nicipal de vila Nova de gaia a seguinte propos-
ta de regulamento:

Artigo 1.º
objeto e Lei Habilitante

o presente regulamento cria a bolsa de mé-
rito académico e desportivo "ricardo Qua-
resma", doravante designada "bolsa ricardo 
Quaresma"e é emitido no uso da competência 
regulamentar conferida pelos artigos 112.º, n.º 7 
e 241.º da Constituição da república Portugue-

sa, pelas alíneas d) do n.º 2 do artigo 23.º, g) 
do n.º 1 do artigo 25.º e k), u) e hh) do n.º 1 do 
artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro.

Artigo 2.º
Missão e Princípios da Bolsa Ricardo Quares-

ma
a atribuição da bolsa ricardo Quaresma tem 
por missão o fomento da prática desportiva 
regular pelos alunos em idade escolar de vila 
Nova de gaia com vista à promoção do sucesso 
académico, de estilos de vida saudáveis, bem 
como de valores e princípios associados a uma 
cidadania ativa, designadamente:
a) responsabilidade;
b) Espírito de equipa;
c) Disciplina;
d) Tolerância;
e) Perseverança;
f) humanismo;
g) verdade;
h) respeito;
i) solidariedade;
j) Dedicação.

Artigo 3.º
Conceito e Âmbito da Bolsa

1 - a bolsa ricardo Quaresma é atribuída anu-
almente pelo município de vila Nova de gaia a 
jovens estudantes residentes no concelho, com 
idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, 
que no final do ano letivo apresentem a melhor 
conjugação de resultados escolares e de práti-
ca desportiva.
2 - Para efeitos do disposto no presente regula-
mento, entende-se por bolsa a prestação pecu-
niária no valor de 500(euro) (quinhentos euros) 
concedida anualmente pela Câmara municipal 
de vila Nova de gaia, como incentivo à compa-
tibilização da atividade escolar dos jovens estu-
dantes com a prática desportiva regular.
3 - Por deliberação da Câmara municipal, a ado-
tar até ao final de cada ano letivo, são aprova-
dos os termos do procedimento de candidatura 
respetivo, nomeadamente, a sua calendariza-
ção, o número de bolsas a atribuir bem como 
as modalidades desportivas abrangidas, de 
desporto escolar ou federado, incluindo de des-
porto adaptado, em função das disponibilida-
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des orçamentais do município.

Artigo 4.º
Condições de Candidatura

Pode ser candidato à atribuição da bolsa ricar-
do Quaresma o estudante que demonstre, no 
ano letivo em causa, o preenchimento dos se-
guintes requisitos:
a) Certificação de residência no concelho de 
vila Nova de gaia, no mínimo há dois anos, emi-
tida pela respetiva Junta de Freguesia;
b) Ter estado matriculado em estabelecimento 
público Eb 2/3 sediado em vila Nova de gaia, 
com aprovação nesse ano mediante classifica-
ção cuja média final não seja inferior a 60 % 
numa escala de avaliação de 0 a 100, ou equi-
valente;
c) Ter obtido aproveitamento escolar nos dois 
anos letivos antecedentes;
d) Não ser beneficiário de outra bolsa de estu-
do ou equivalente concedida por qualquer ou-
tra entidade nacional ou estrangeira;
e) Ter estado inscrito numa modalidade elegí-
vel de desporto extracurricular e ter participa-
do, individualmente ou por equipas, em compe-
tição desportiva, escolar ou federada, de nível 
regional, nacional ou internacional, com uma 
classificação não inferior ao 5.º lugar.

Artigo 5.º
Divulgação

1 - a Câmara municipal de gaia publicita a data 
de abertura das candidaturas, prazos e listas 
de seleção, no portal da internet do município 
e nos jornais locais e regionais, entre outros 
meios.
2 - os serviços municipais, através de uma co-
missão designada para o efeito pelo Presidente 
da Câmara municipal, procedem à análise e se-
leção das candidaturas e publicam a respetiva 
lista provisória, no prazo de 10 dias a contar do 
termo do prazo para a entrega das mesmas.
3 - No prazo de cinco dias a contar da data da 
publicação da lista provisória qualquer interes-
sado poderá pronunciar-se sobre a mesma por 
escrito.
4 - Findo o período de audição é elaborada a 
lista definitiva, devidamente fundamentada, a 
submeter à Câmara municipal para deliberação 
de atribuição das bolsas.

5 - Constitui fundamento para a exclusão da 
candidatura:
a) a entrega da mesma fora do prazo fixado;
b) a não satisfação das condições de candida-
tura referidas no artigo anterior;
c) a instrução incompleta da candidatura aten-
tas as normas de formalização previstas no ar-
tigo seguinte.

Artigo 6.º
Formalização da Candidatura

1 - Têm legitimidade para efetuar a apresenta-
ção da candidatura de um estudante-desportis-
ta à bolsa ricardo Quaresma:
a) o encarregado de educação;
b) o diretor do respetivo estabelecimento de 
ensino;
c) a direção da associação desportiva repre-
sentada em competição pelo estudante-des-
portista.
2 - a candidatura é válida apenas para o ano 
letivo a que respeita.
3 - a candidatura é formalizada mediante o 
preenchimento de um formulário próprio dis-
ponível nos serviços municipais ou no portal da 
internet do município.
4 - a candidatura é obrigatoriamente acompa-
nhada dos seguintes elementos:
a) Números do cartão de cidadão ou documen-
tos de identificação civil e fiscal legalmente 
equivalentes do estudante, do seu encarregado 
de educação ou de outro proponente;
b) atestado de residência emitido pela Fregue-
sia respetiva com indicação expressa do núme-
ro de anos de residência do estudante no Con-
celho de vila Nova de gaia;
c) Certificado emitido pelo estabelecimento de 
ensino com a menção da média final da classi-
ficação obtida nas diversas disciplinas no ano 
letivo respetivo;
d) Declaração sob compromisso de honra de 
que o estudante não é beneficiário de qualquer 
outra bolsa ou apoio financeiro equivalente 
proveniente de qualquer entidade nacional ou 
estrangeira;
e) Elementos comprovativos da prática extra-
curricular de desporto escolar e, ou, federado, 
e classificação relevante obtida, no ano letivo, 
nas competições em que tenha participado;
f) Comprovativo do Número de Identificação 
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bancária (facultativo).
5 - a entrega da candidatura deve ser efetuada 
no prazo de 20 dias seguidos a contar da data 
de abertura do procedimento concursal.
6 - o proponente de cada candidato deve pres-
tar sempre todos os esclarecimentos e forne-
cer todos os documentos que forem solicitados 
pelo município de vila Nova de gaia, no âmbito 
do processo de atribuição da bolsa e usar de 
boa-fé em todas as declarações que prestar.

Artigo 7.º
Critérios de Avaliação e seleção dos Candi-

datos
1 - as candidaturas são pontuadas de 1 (míni-
mo) a 5 (máximo) em dois critérios de avalia-
ção: mérito escolar e mérito desportivo do can-
didato tendo cada critério uma ponderação de 
50 %.
2 - o mérito do candidato é avaliado de acordo 
com a sua média final do ano escolar, varian-
do proporcionalmente entre 1 valor para candi-
datos com média igual a 60 %e 5 valores para 
candidatos com média igual a 100 %, numa es-
cala de 0 a 100 ou equivalente.
3 - o mérito desportivo é aferido em função do 
nível de classificação obtida individualmente ou 
por equipas de que tenha feito parte em prova 
de desporto escolar ou federado, valorado pro-
porcionalmente entre 1 valor para classificação 
igual a 5.º e 5 valores para classificação em pri-
meiro lugar.
4 - a classificação referida no número anterior 
quando obtida em prova de âmbito regional, 
nacional ou internacional é majorada, respeti-
vamente, em 25 %, 50 % e 75 %.
5 - os candidatos elegíveis serão ordenados de 
acordo com a média ponderada de classifica-
ção nos dois critérios.
6 - o município de vila Nova de gaia, em caso 
de dúvida fundada sobre as classificações es-
colar e, ou, desportiva efetivamente obtidas 
pelo concorrente pode desenvolver as diligên-
cias complementares que considere adequadas 
ao apuramento dos factos que considere rele-
vantes.

Artigo 8.º
Forma de Atribuição

as bolsas "ricardo Quaresma" são atribuídas 

aos estudantes-desportistas melhor classifica-
dos em função da ordenação referida no artigo 
anterior juntamente com um diploma de mérito 
académico e desportivo, de modelo a aprovar 
pela Câmara municipal de vila Nova de gaia, 
em cerimónia pública e solene adequadamente 
publicitada, a realizar, preferencialmente, até ao 
final de junho de cada ano.

Artigo 9.º
Normas Finais

1 - Compete à Câmara municipal promover a 
execução do presente regulamento, cabendo à 
assembleia municipal, sob proposta da Câma-
ra, a competência para o interpretar, modificar 
e suspender, nos termos da legislação aplicável.
2 - o presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte à sua publicação no Diário da re-
pública, sem prejuízo da sua publicitação no 
boletim municipal e no sítio da Internet do mu-
nicípio, produzindo efeitos a partir do ano leti-
vo 2016/2017, inclusive.
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