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ASSEMBLEIA

A. ASSEMBLEIA MuNICIpAL

A.1. MINuTA DA ATA 57
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano 
de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Ata nº. 54 de 28.04.2017; nº 55 de 
04.05.2017, e nº 56 de 11.05.2017, aprovadas por 
unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 
34.º do CpA. 
2) Foram, no período de Antes da Ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de pesar, “pelo falecimento de 
Alípio Freitas, padre e fundador do BE”, apre-
sentado pelo Grupo Municipal do BE, aprovado 
por unanimidade. 
b) Foi um voto de pesar, “pelo falecimento do 
Bombeiro Gonçalo da Conceição Ferreira da 
Corporação de Castanheira de pêra”, apresen-
tado pelo Grupo Municipal do CDS-pp, aprova-
do por unanimidade. 
c) Foi um voto de pesar, “pelo falecimento do 
Sargento-Ajudante Gil Fernando paiva Benido, 
em Missão de Treino da união Europeia no Mali”, 
apresentado pelo Grupo Municipal do CDS-pp, 
aprovado por unanimidade. 
d) Foi um voto de pesar, “pelo falecimento do 
Dr. Carlos Matos Chaves Macedo, distinto médi-
co neurologista e fundador do ppD-pSD”, apre-
sentado pelo Grupo Municipal do pSD, aprova-
do por unanimidade. 
e) Foi um voto de pesar “pela calamidade dos 
incêndios nos Municípios de pedrogão Gran-
de, Figueiró dos vinhos, Castanheira de pêra e 
Góis”, apresentado pelo Senhor presidente da 
Assembleia Municipal e subscrito por todos os 
Grupos Municipais, aprovado por unanimidade. 
3) No período da Ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à abertura do procedimento 
concursal para a ocupação de 380 postos de 
trabalho para assegurar as Atividades de Enri-
quecimento Curricular aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico”, aprovado por unanimidade. 
2) Foi aditado na Ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no n.º 2 do Art.º 50.º 
da Lei n.º 75/2013, 12 de Setembro, como ponto 
4.2. da Ordem de Trabalhos “Discussão e vota-
ção da proposta da Câmara Municipal quanto 

a autorizar a mobilidade interna de dezasseis 
postos de trabalho não ocupados da carreira 
geral de assistente operacional, para a DMIS, 
e por consequência a alteração dos respetivos 
conteúdos funcionais (área da infância), bem 
como, o recrutamento de trabalhadores através 
do recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída do concurso acima referido”, que 
foi aprovado por unanimidade. 
3) Foi aditado na Ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no n.º 2 do Art.º 50.º 
da Lei n.º 75/2013, 12 de Setembro, como ponto 
4.3. da Ordem de Trabalhos “Discussão e vota-
ção da proposta da Câmara Municipal quanto 
ao relatório e Contas Consolidadas do Muni-
cípio de vila Nova de Gaia, relativo ao ano de 
2016”, que foi aprovado por Maioria, com 05 
abstenções (03 da CDu, 01 do CDS-pp e 01 do 
BE) e 39 votos a favor (15 do pS, 11 do Grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia do pS, 06 do pSD, 05 do Movimento Inde-
pendente “Juntos por Gaia”, 01 do CDS-pp e 01 
do Movimento Independente de Cidadãos Gul-
pilhares/valadares). 
4) Foi aditado na Ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no n.º 2 do Art.º 50.º 
da Lei n.º 75/2013, 12 de Setembro, como ponto 
4.4. da Ordem de Trabalhos “Discussão e vo-
tação da proposta da Câmara Municipal quan-
to ao Contrato promessa de Compra e venda 
do imóvel denominado “Casa da presidência””, 
que foi aprovado por Maioria, com 03 absten-
ções da CDu e 41 votos a favor (15 do pS, 11 do 
Grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 06 do pSD, 05 do Movimento 
Independente “Juntos por Gaia”, 02 do CDS-pp, 
01 do BE e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/valadares).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 48 minutos 
do dia 22 de junho de 2017, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida e as-
sinada pela Senhora primeira Secretária e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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B.1. ATA 11
rEuNIÃO OrDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NOS pAçOS DO MuNICÍpIO DE vILA NOvA 
DE GAIA EM 05 DE JuNHO DE 2017
prESENTES:
- O Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- O Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos pe-
reira;
- O Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de Oliveira Aguiar;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira;
- 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 vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo.
prESIDIu À rEuNIÃO: 
- O Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues.
SECrETArIOu A rEuNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela Garrido.
HOrA DA ABErTurA: 15 horas.
HOrA DE ENCErrAMENTO: 16 horas e 05 mi-
nutos.
pErÍODO ANTES DA OrDEM DO DIA
pONTO prÉvIO Nº 1
O Senhor vereador Dr. José Guilherme Sarai-
va de Oliveira Aguiar, apresentou um voto de 
louvor pelo desempenho e resultados atingidos 
pelas seguintes equipas, nas respetivas moda-
lidades:
- Andebol: Colégio de Gaia (Femininos) Cam-
peão Nacional I D. Taça de portugal; Colégio de 
Gaia Campeão Nacional Juvenis Femininos; Co-
légio Internato dos Carvalhos Campeão Nacio-
nal de Iniciados Masculinos;

- Desporto Adaptado: C.C. A.p.p.A.C.D.M.; Futsal 
Masculino; Andebol de 5 Masculino; Basquete-
bol Masculino; Futebol de 7; para Hóquei em 
Campo; Ténis de Mesa II Divisão;
- Ténis de Mesa: Clube Atlântico da Madalena 
– Campeão Distrital; Associação recreativa de 
Canidelo; Império de vila Chã;
- Futebol: Canelas 2010 – Campeão Distrital Sé-
niores Masculinos; Futebol Clube de pedroso 
Campeão 1ª Divisão Distrital Séniores Masculi-
nos;
- Basquetebol: Futebol Cube de Gaia Campeão 
Distrital II Divisão.
O voto de louvor foi deliberado por unanimida-
de, devendo ser enviado para conhecimento de 
todas as entidades atrás referidas.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprOvAçÃO DEFINITIvA DA ATA Nº 10 DA 
rEuNIÃO DE CâMArA (pÚBLICA) rEALIZA-
DA EM 15 DE MAIO 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 10 da reunião 
de Câmara (pública) realizada em 15 de maio 
de 2017.
Os Senhores vereadores Dr. José Guilherme 
Saraiva de Oliveira Aguiar e Dr.ª Maria Cândi-
da Oliveira não votaram, em virtude de não te-
rem participado na reunião de Câmara de 15 de 
maio de 2017.
ATrIBuIçÃO DO prÉMIO EKuIZADOr DO 
ANO AO MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA – 
ATrIBuÍDO pELA EQuIpA EKuI
EDOC/2017/26354
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 
conhecimento. 26.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACOrDO DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
O TurISMO DO pOrTO E NOrTE DE pOrTu-
GAL, E.r., E O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE 
GAIA, pArA A rEALIZAçÃO DO “rED BuLL 
AIr rACE 2017” 
EDOC/2017/26058
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificar. 15.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
15.05.2017, que aprovou o Acordo de parce-
ria a celebrar entre o Turismo do porto e Nor-
te de portugal E.r. e o Município de vila Nova 
de Gaia, para a realização do “rED BuLL AIr 
rACE 2017”, no valor de € 225.000,00 (duzen-
tos e vinte e cinco mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACOrDO DE rEvOGAçÃO DO prOTOCOLO 
DE CONCESSÃO DA pArCELA DE TErrENO 
DO DOMÍNIO pÚBLICO FErrOvIÁrIO ANEXA 
À ESTAçÃO DA GrANJA, NA LINHA NOrTE, 
CELEBrADO ENTrE AS INFrAESTruTurAS 
DE pOrTuGAL E O MuNICÍpIO DE vILA NOvA 
DE GAIA 
EDOC/2017/29543
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. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de revogação do protocolo de 
Concessão de parcela de Terreno do Domínio 
público Ferroviário, anexa à Estrada da Granja, 
na Linha do Norte, celebrado entre as Infraes-
truturas de portugal e o Município de vila Nova 
de Gaia, nos termos informados.
CONTrATO DE pATrOCÍNIO DESpOrTIvO 
A CELEBrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA E O SEMINÁrIO MENOr DO 
SAGrADO COrAçÃO DE JESuS-COLÉGIO DE 
GAIA – ApOIO À pArTICIpAçÃO NO CAMpEO-
NATO DA EurOpA DE MASTErS
EDOC/2017/29757
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato de patrocínio Desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e o 
Seminário Menor do Sagrado Coração de Jesus 
– Colégio de Gaia, para apoio à participação no 

Campeonato da Europa Masters, no valor de € 
1.900,00 (mil e novecentos euros), acrescido da 
taxa de IvA, nos termos apresentados.
CONTrATO DE pATrOCÍNIO DESpOrTIvO 
A CELEBrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA E O CLuBE NÁuTICO DE CrES-
TuMA – 36ª. MArATONA INTErNACIONAL DE 
CrESTuMA
EDOC/2017/27667
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 DMAF, para ca-
bimento. À Câmara. 19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o  Município de vila Nova de Gaia 
e o Clube Náutico de Crestuma, para apoio à re-
alização da 36ª Maratona Internacional de Cres-
tuma, no valor de € 2.100,00 (dois mil e cem 
euros), nos termos apresentados.
CONTrATO DE pATrOCÍNIO DESpOrTIvO 
A CELEBrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA E ACDpA – ASSOCIAçÃO 
CuLTurAL E DESpOrTIvA pOrTuGAL ATI-
vO pArA rEALIZAçÃO DO EvENTO LONG-
BOArD prO GAIA INSErIDO NO ALTLANTC 
SurF FEST- 2017
EDOC/2017/28020
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. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a ACDpA – Associação Cultural e Desporti-
va portugal Ativo, para a realização do even-
to “LONGBOArD prO GAIA” INSErIDO NO 
ATLANTIC SurF FEST - 2017, no valor de € 
24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos eu-
ros), nos termos apresentados.
prOpOSTA DE ADESÃO DO MuNICÍpIO DE 
vILA NOvA DE GAIA À FEDErAçÃO pOrTu-
GuESA DO CAMINHO DE SANTIAGO 
EDOC/2017/23569
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de Adesão do Município de 
vila Nova de Gaia à Federação portuguesa do 
Caminho de Santiago, nos termos informados.
prOTOCOLO A CELEBrAr ENTrE O MuNICÍ-
pIO DE vILA NOvA DE GAIA E A FuNDAçÃO 
pOrTuGAL TELECOM pArA A rEALIZAçÃO 
DO “prOJETO DE TELEASSISTÊNCIA” rEvO-
GAçÃO DA DELIBErAçÃO DE CâMArA DE 20 
DE MArçO DE 2017 
EDOC/2017/26370
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. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 20.03.2017 
que aprovou a minuta do Acordo a celebrar en-
tre a Fundação portugal Telecom e o Município 
de vila Nova de Gaia e aprovar o protocolo de 
Cooperação a celebrar entre a Fundação portu-
gal Telecom e o Município de vila Nova de Gaia, 
para a realização do projeto de Teleassistência 
em vila Nova de Gaia”, nos termos apresenta-
dos.
prOTOCOLO DE COOpErAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A MAIÊuTICA, COOpErATIvA DE ENSINO 
SupErIOr, C.r.L.
EDOC/2017/29815
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. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Mai-
êutica Cooperativa de Ensino Superior, C.r.L., 
nos termos apresentados.
2ª ALTErAçÃO AO prOTOCOLO DE COLABO-
rAçÃO pArA IMpLEMENTAçÃO DO prOGrA-
MA EDuCATIvO – “GAI@prENDE + I”, A CELE-
BrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE 
GAIA E A CErCIGAIA, COOpErATIvA pArA 
EDuCAçÃO E rEABILITAçÃO DE CIDADÃOS 
INADApTADOS 

EDOC/2017/25046
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. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 2ª Alteração ao protocolo de Colabo-
ração para implementação do programa Edu-
cativo – “GAI@prENDE + i”, a celebrar entre o 
Município de vila nova de Gaia e a Cercigaia, 
Cooperativa para Educação e reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados, nos termos apresenta-
dos.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E “DE pATAS uNIDAS” – ASSOCIAçÃO DE 
ACOLHIMENTO E rEABILITAçÃO DE ANIMAIS 
pArA ADOçÃO – ApOIO À ATIvIDADE
EDOC/2017/27730
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. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e “DE pATAS 
uNIDAS” – Associação de Acolhimento e rea-
bilitação de Animais para adoção, para apoio à 
sua atividade, no valor de € 500,00 (quinhen-
tos euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E O GAIENSE – COMuNICAçÃO E EvENTOS, 
uNIpESSOAL, LDª. – COMpArTICIpAçÃO FI-
NANCEIrA MuNICIpAL pArA A GALA “O ME-
LHOr TrEINADOr”
EDOC/2017/24821
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. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e o Gaien-
se – Comunicação e Eventos, unipessoal Ldª, 
para apoio financeiro à realização da XIv Gala 
“O Melhor Treinador”, no valor de € 15.000,00 
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(quinze mil euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E ATLASvIOLETA - ASSOCIAçÃO CuLTurAL E 
ApOIO SOCIAL AOS pAÍSES DE LÍNGuA pOr-
TuGuESA – ApOIO pArA A rEALIZAçÃO DA 
1ª. EDIçÃO FASHION DAY pOrTuGAL FALL/
WINTEr -2017
EDOC/2017/26014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a ATLASvIO-
LETA - Associação Cultural e Apoio Social aos 
países de Língua portuguesa, para apoio à rea-
lização da 1ª. Edição FASHION DAY pOrTuGAL 
FALL/WINTEr - 2017, no valor de € 3.500,00 
(três mil e quinhentos euros), nos termos apre-
sentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A SOCIEDADE MuSICAL 1º. DE AGOSTO - 
ApOIO FINANCEIrO pArA A EDIçÃO DE CD’S
EDOC/2017/27010
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Socieda-
de Musical 1º de Agosto, para apoio à produção 
edição de CD’s, no valor de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A ASSOCIAçÃO DE pAIS E ENCArrEGADOS 
DE EDuCAçÃO DAS ESCOLAS EB 2/3 E SE-
CuNDÁrIA 3, Dr. JOAQuIM GOMES FErrEIrA 
ALvES, vALADArES – ApOIO pArA COMEMO-
rAçÕES DO DIA MuNDIAL DA CrIANçA
EDOC/2017/26021
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação de pais e Encarregados de Educação 
das Escolas EB 2/3 e Secundária 3, Dr. Joaquim 
Gomes Ferreira Alves, valadares, para apoio às 
comemorações do Dia Mundial da Criança, no 
valor de € 2.044,26 (dois mil quarenta e quatro 
euros e vinte e seis cêntimos), nos termos apre-
sentados.
ACOrDO DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E A uNI-
DADE DE ApOIO DO COMANDO DE pESSOAL 
DO QuArTEL DA SErrA DO pILAr E pEDrO 
OLIvEIrA E DANIEL CABrAL LDª. – THE TI-
MErS
EDOC/2017/28814
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a unidade de 
Apoio do Comando de pessoal do Quartel da 
Serra do pilar e pedro Oliveira e Daniel Cabral 
Ld.ª para a realização do evento “The Timers”, 
nos termos apresentados.
CONTrATO-prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E ASI – 
ASSOCIAçÃO DE SOLIDArIEDADE INTErNA-
CIONAL - IMpLEMENTAçÃO DO pLANO MuNI-
CIpAL pArA A INTEGrAçÃO DE IMIGrANTES 
NO CONCELHO DE vILA NOvA DE GAIA
EDOC/2017/20241
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a ASI – As-
sociação de Solidariedade Internacional, para a 
implementação do plano Municipal para a Inte-
gração de Imigrantes no concelho de vila Nova 
de Gaia, no valor de € 21.432,00 (vinte e um mil 
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quatrocentos e trinta e dois euros), nos termos 
apresentados.
ADENDA AO ACOrDO DE COLABOrAçÃO A 
CELEBrADO ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA E ArTISTAS DE GAIA – COO-
pErATIvA CuLTurAL CrL – ApOIO À II BIE-
NAL DE ArTE DE GAIA/2017
EDOC/2017/25829
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao Acordo de Colaboração 
a celebrado entre o Município de vila Nova de 
Gaia e os Artistas de Gaia – Cooperativa Cul-
tural CrL, para a realização da Bienal de Arte 
de Gaia 2017, no valor de € 5.000,00 (cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
CONTrATO INTErADMINISTrATIvO A CELE-
BrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE 
GAIA E A JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCOZE-
LO – OBrAS DE rEQuALIFICAçÃO DA ruA 
pADrE NuNES DE CAMpOS
EDOC/2017/26750
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a modificação ao Contrato Interadmi-
nistrativo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcoze-
lo e aprovado pela Câmara Municipal em 23 de 
novembro de 2015, para a realização de obras 
de requalificação da rua padre Nunes de Cam-
pos, nos termos apresentados.
vISTO DO TrIBuNAL DE CONTAS rELATIvO 
AO prOGrAMA GAI@prENDE+ 
EDOC/2017/27735
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTrATO prOMESSA A CELEBrAr ENTrE 
A JuNTA DE FrEGuESIA DE CANIDELO, Ir-

MÃDONA SupErMErCADOS, SA E O MuNICÍ-
pIO DE vILA NOvA DE GAIA
EDOC/2017/29386
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato promessa a celebrar entre 
a Junta de Freguesia de Canidelo, a Irmãdona 
Supermercados S.A. e o Município de vila Nova 
de Gaia, para definição das obrigações das par-
tes outorgantes na construção do novo Campo 
de Jogos de Canidelo, na requalificação urba-
nística da área envolvente a este equipamento 
desportivo e na solução urbanística da unidade 
de Execução e respetiva Operação de repar-
celamento que se mostra necessária executar 
para a sua concretização, já aprovada em reu-
nião de Câmara Municipal de 20.02.2017, que 
nesta data se encontra em fase de elaboração 
do relatório subsequente ao período de discus-
são pública - anexo IX, proposta de unidade de 
Execução, nos termos informados.
CONTrATO prOGrAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESpOrTIvO 2017/2018 pArA ApOIO 
ATIvIDADE DESpOrTIvA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E CIN-
QuENTA E OITO ASSOCIAçÕES E CLuBES, NO 
MONTANTE GLOBAL DE € 138.310,00 (CENTO 
E TrINTA E OITO MIL, TrEZENTOS E DEZ Eu-
rOS)
EDOC/2017/27958
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 DMAF para ca-
bimento. À Câmara. 22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Desenvolvimento Des-
portivo 2017/2018 a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e diversas Associações e 
Clubes, para apoio à atividade desportiva, no 
valor global de € 138.310,00 (cento e trinta e 
oito mil, trezentos e dez euros), nos termos 
apresentados.
rEvErSÃO DE pArCELA DE TErrENO DE 
LOTEAMENTO COM O ALvArÁ 34/82, EM pE-
DrOSO
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EDOC/2017/29390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pagamento aos proprietários a quantia de 
€ 40.000,00 (quarenta mil euros), a título in-
demnizatório e, em substituição da reversão da 
parcela de 1000m2, os quais aceitam que com 
o recebimento desta quantia, o Acórdão do Su-
premo Tribunal Administrativo de 10 de maio 
de 2001, proferido no recurso nº 47280, fica in-
tegralmente executado e cumprido, bem como, 
autorizam, desde já, a alteração do identifica-
do loteamento titulado com o referido alvará nº 
34/82, que terá por objeto a alteração da fina-
lidade da área restante (4000m2) da parcela 
cedida, nos termos informados.
rEGIME EXCECIONAL DE TÁXIS DurANTE O 
pErÍODO FESTIvO - LuGArES DE ESTACIO-
NAMENTO
EDOC/2017/29388
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o regime excecional de lugares de es-
tacionamento temporário para Táxis, entre os 
dias 17 de junho e 2 de julho de 2017 e entre os 
dias 14 e 17 de julho de 2017, nos termos infor-
mados.
rELATÓrIO DE AvALIAçÃO DO CuMprIMEN-
TO DO ESTATuTO DO DIrEITO DE OpOSIçÃO 
NO ANO 2016
EDOC/2017/26353
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento. 22.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE CEDÊNCIA GrACIOSA DO CINE-
TEATrO EDuArDO BrAZÃO, SOLICITADO 
pELO pArTIDO SOCIALISTA – vILA NOvA DE 
GAIA
EDOC/2017/27596

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. 
22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência graciosa do Cineteatro Edu-
ardo Brazão, solicitado pelo partido Socialista 
de vila Nova de Gaia, nos termos informados.
pEDIDO DE CEDÊNCIA GrACIOSA DO AuDI-
TÓrIO DA BIBLIOTECA MuNICIpAL, SOLICITA-
DO pELA CDu - GAIA
EDOC/2017/27601
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. 
22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência graciosa do Auditório da Bi-
blioteca Municipal, solicitado pela CDu - Gaia, 
nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS pELOS SErvIçOS prESTADOS pELA pO-
LÍCIA MuNICIpAL NO vALOr DE € 238,32 (Du-
ZENTOS E TrINTA E OITO EurOS E TrINTA E 
DOIS CÊNTIMOS), rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DO EvENTO “prOCISSÃO DE vELAS EM HON-
rA DA N. Srª. DOS rEMÉDIOS, SEIXO-ALvO”, 
SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, OLIvAL LEvEr E CrESTuMA
EDOC/2017/25566
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. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pelos serviços prestados pela polícia 
municipal no valor de € 238,32 (duzentos e trin-
ta e oito euros e trinta e dois cêntimos), relati-
va à realização do evento “procissão de velas 
em honra da N. Srª. dos remédios, Seixo-Alvo”, 
solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pELOS SErvIçOS prESTADOS pELA 
pOLÍCIA MuNICIpAL NO vALOr DE € 57,36 
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(CINQuENTA E SETE EurOS E TrINTA E SEIS 
CÊNTIMOS), rELATIvA À rEALIZAçÃO DO 
EvENTO “prOCISSÃO DE vELAS DE S. MAr-
TINHO, OLIvAL”, SOLICITADO pELA uNIÃO DE 
FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL LEvEr E 
CrESTuMA
EDOC/2017/25567
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. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pelos serviços prestados pela polícia 
municipal no valor de € 57,36 (cinquenta e sete 
euros e trinta e seis cêntimos), relativa à reali-
zação do evento “procissão de velas de S. Mar-
tinho, Olival”, solicitado pela união de Fregue-
sias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pELOS SErvIçOS prESTADOS pELA 
pOLÍCIA MuNICIpAL NO vALOr DE € 316,39 
(TrEZENTOS E DEZASSEIS EurOS E TrINTA E 
NOvE CÊNTIMOS), rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DO EvENTO “XXvIII GrANDE prÉMIO ArCA 
DE NOÉ” – CANIDELO, SOLICITADO pELO 
CENTrO CuLTurAL E DESpOrTIvO ArCA DE 
NOÉ
EDOC/2017/20947
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. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pelos serviços prestados pela polícia 
municipal no valor de € 316,39 (trezentos e de-
zasseis euros e trinta e nove cêntimos), relativa 
à realização do evento “XXvIII Grande prémio 
Arca de Noé” – Canidelo, solicitado pelo Centro 
Cultural e Desportivo Arca de Noé, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pELOS SErvIçOS prESTADOS pELA 
pOLÍCIA MuNICIpAL NO vALOr DE € 188,88 
(CENTO E OITENTA E OITO EurOS E OITEN-
TA E OITO CÊNTIMOS), rELATIvA À rEALI-

ZAçÃO DO EvENTO “prOCISSÃO SENHOrA 
DA HOrA”, SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrE-
GuESIAS DE pEDrOSO E SEIXEZELO
EDOC/2017/29473
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. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pelos serviços prestados pela polícia 
municipal no valor de € 188,88 (cento e oitenta 
e oito euros e oitenta e oito cêntimos), relativa 
à realização do evento “procissão Senhora da 
Hora”, solicitado pela união de Freguesias de 
pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDO DE pAGAMENTO EM DuAS prESTA-
çÕES MENSAIS SuCESSIvAS, pELOS SErvI-
çOS prESTADOS pELOS BOMBEIrOS SApA-
DOrES DE GAIA, SOLICITADO pOr pOrFÍrIO 
JOSÉ CANCELA OLIvEIrA
EDOC/2017/26285
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. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de pagamento em duas pres-
tações mensais sucessivas, acrescido de juros 
contados sobre o montante da dívida desde o 
termo do prazo para o pagamento até à data 
de pagamento efetivo de cada uma das presta-
ções, por serviços prestados pelos Bombeiros 
Sapadores de Gaia, solicitado por porfírio José 
Cancela Oliveira, nos termos informados.
pEDIDO DE pAGAMENTO EM TrÊS prESTA-
çÕES MENSAIS SuCESSIvAS, pELOS SErvI-
çOS prESTADOS pELOS BOMBEIrOS SApA-
DOrES DE GAIA, SOLICITADO pOr MArIA 
MANuELA rIBEIrO SOArES DuArTE
EDOC/2017/26042
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. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de pagamento em duas pres-
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tações mensais sucessivas, acrescido de juros 
contados sobre o montante da dívida desde o 
termo do prazo para o pagamento até à data 
de pagamento efetivo de cada uma das presta-
ções, por serviços prestados pelos Bombeiros 
Sapadores de Gaia, solicitado por Maria Manue-
la ribeiro Soares Duarte, nos termos informa-
dos.
CONSOLIDAçÃO DA MOBILIDADE INTEr-
-CArrEIrAS DO TrABALHADOr BruNO ED-
GAr MAGALHÃES GONçALvES AFETO AO 
DEpArTAMENTO DE pOLICIA MuNICIpAL
EDOC/2017/4209
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. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de consolidação da mobilida-
de inter-carreiras do trabalhador Bruno Edgar 
Magalhães Gonçalves, afeto ao Departamento 
de polícia Municipal, nos termos informados.
CONSOLIDAçÃO DA MOBILIDADE INTEr-
-CArrEIrAS DA TrABALHADOrA EMA MA-
rIA DE ALMEIDA LOpES 
EDOC/2017/28485
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de consolidação da mobilida-
de inter-carreiras da trabalhadora Ema Maria de 
Almeida Lopes, nos termos informados.
prOCEDIMENTO CONCurSAL pArA pOSTOS 
DE TrABALHO NO âMBITO DAS ATIvIDADES 
DE ENrIQuECIMENTO CurrICuLAr (AEC)
EDOC/2017/29556
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concur-
sal para a ocupação de 380 postos de trabalho 
para assegurar as Atividades de Enriquecimen-
to Curricular aos alunos do Ensino Básico do 1º 

ciclo, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a autorização da Assembleia Municipal.
OrGANIZAçÃO DO ANO LETIvO 2017/2018 – 
pEDIDO DE CONTrATAçÃO DE FuNCIONÁ-
rIOS CEI pArA ApOIO NOS JArDINS DE IN-
FâNCIA (prOLONGAMENTOS DE HOrÁrIOS) 
EDOC/2017/29718
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. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a candidatura à Medida de Contrato de 
Emprego e Inserção, nos termos da portaria nº 
128/2009, de 30 de janeiro, alterada e republi-
cada pela portaria nº 20.B/2014, de 30 de janei-
ro, para o recrutamento de 150 candidatos para 
apoio ao pré-escolar, bem como, todos os pro-
cedimentos inerentes à mesma, incluindo a ca-
bimentação da verba necessária para o efeito, 
num valor estimado de 382.000,00 (trezentos 
e oitenta e dois mil euros), nos termos informa-
dos.

DEPARTAMENTo DE ASSuNToS juRÍDICoS
prOCESSO Nº 2830/16.2 – TrIBuNAL ADMI-
NISTrATIvO E FISCAL DO pOrTO – pEDIDO 
DE INTIMAçÃO pArA prESTAçÃO DE INFOr-
MAçÃO E pASSAGEM DE CErTIDÕES – rEQ.: 
MANuEL CABrAL FErNANDES – INFOrMA-
çÃO Nº 138/C
EDOC/2017/28910
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. À 
DMuA. 26.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
prOCESSO Nº 4656/10 – 1º JuÍZO CÍvEL TrI-
BuNAL JuDICIAL DE vILA NOvA DE GAIA – 
EXprOprIADA: SOGrAN SOC. EMp. IMOBILI-
ÁrIOS DA GrANJA, LDª. – EXprOprIANTE: 
MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA – INFOr-
MAçÃO Nº 136/C
EDOC/2017/36663
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À 
DMAF 26.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
prOCESSO Nº 3406/14.4 TrIBuNAL ADMINIS-
TrATIvO E FISCAL DO pOrTO – AuTOrES: 
ANTÓNIO MArIA GOMES DA SILvA E MuLHEr 
– rÉu: MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA –– 
INFOrMAçÃO Nº 135/C
EDOC/2017/4748
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 polícia Munici-
pal. À Câmara. 26.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
prOCESSO Nº 1432/12.7 TrIBuNAL ADMINIS-
TrATIvO E FISCAL DO pOrTO – AuTOrES: 
JOSÉ MArIA MOrEIrA DOS SANTOS E Mu-
LHEr – rÉu: MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE 
GAIA –– INFOrMAçÃO Nº 137/C
EDOC/2017/28908
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTrATO DE prOMESSA DE DOAçÃO – rE-
QuErENTE: CONFrArIA DO MONTE DA vIr-
GEM IMACuLADA - INFOrMAçÃO Nº 17.30/
DAJ
EDOC/2017/5230
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: “Concordo. À Câ-
mara. 19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a elaboração de um acordo escrito en-
tre a Confraria do Monte da virgem Imaculada, 
a Gaiurb - Habitação e urbanismo, EM e a Câ-
mara Municipal de vila Nova de Gaia através do 
qual as partes outorgantes acordem os termos 
da resolução do contrato promessa, bem como 
a devolução da posse do imóvel/terreno, nos 
termos informados.
rEGuLAMENTO MuNICIpAL pArA O ArrEN-
DAMENTO DE HABITAçÕES SOCIAIS
EDOC/2017/28290
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
O ponto foi retirado da ordem de trabalhos em 
virtude de se encontrar incluído no ponto 46.
prOJETO DE rEGuLAMENTO DOS SISTEMAS 
pÚBLICOS E prEDIAIS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGuA E DrENAGEM DE ÁGuAS rESIDu-
AIS DO MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA – 
CONSuLTA pÚBLICA 
EDOC/2017/5785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
24.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a consulta pública, conforme disposto no 
artigo 62º do Decreto-Lei nº 194/2009 de 20 
de agosto e artigos 100º e 101º do CpA, bem 
como nesse período de consulta pública, seja 
solicitado à entidade reguladora parecer sobre 
a proposta de regulamento dos Sistemas pú-
blicos e prediais de Abastecimento de Água e 
Drenagem de Águas residuais do Município de 
vila Nova de Gaia, nos termos informados.
prOJETO DE rEGuLAMENTO DE INTErvEN-
çÕES NO ESpAçO pÚBLICO; prOJETO DE rE-
GuLAMENTO DE rESÍDuOS urBANOS E LIM-
pEZA pÚBLICA; prOJETO DE rEGuLAMENTO 
DE ESpAçOS vErDES, pArQuES E ÁrEAS DE 
CONSErvAçÃO DA NATurEZA E DA BIODI-
vErSIDADE; prOJETO DE rEGuLAMENTO DA 
rEDE DE HOrTAS urBANAS DO MuNICÍpIO 
DE vILA NOvA DE GAIA; prOJETO DE rEGu-
LAMENTO GErAL DE uTILIZAçÃO E FuNCIO-
NAMENTO DAS INSTALAçÕES DESpOrTIvAS 
MuNICIpAIS; prOJETO DE ALTErAçÃO AO 
rEGuLAMENTO pArA O ArrENDAMENTO DE 
HABITAçÕES SOCIAIS; prOJETO DE ALTErA-
çÃO AO rEGuLAMENTO DA rESErvA NATu-
rAL LOCAL DO ESTuÁrIO DO DOurO – CON-
SuLTA pÚBLICA
EDOC/2017/68623
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a consulta pública os projetos de regu-
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lamentos supra identificados e respetivas no-
tas justificativas para recolha de sugestões dos 
interessados, no prazo de 30 dias a contar da 
data da sua publicação no Boletim Municipal e 
na internet no sítio institucional da Câmara mu-
nicipal, com a visibilidade adequada à sua com-
preensão, nos termos do artigo 101º do CpA, 
nos termos informados.
prOCESSO BrITALAr (CONTrATO DE CONS-
TruçÃO E CONCESSÃO DE EXpLOrAçÃO) – 
prOC.º Nº. 792/16.5 BErG 
EDOC/2017/2951
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
O Senhor vereador Firmino Jorge Anjos pereira 
disse que tudo o que se puder fazer para que 
haja um acordo em relação a este processo, 
pode ser positivo, de forma a não criar qualquer 
adiamento na abertura do Mercado da Afurada. 
Disse que a única entidade responsável pela 
paragem das obras e pela não conclusão, foi a 
empresa Britalar, porque a Câmara Municipal 
não teve qualquer responsabilidade e não vale 
a pena argumentar com o Centro Escolar Ma-
nuel António pina, porque conhece em profun-
didade o que se passou e graças a muito esfor-
ço da Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, 
é que a obra foi concluída. Disse que a Britalar, 
devido a problemas de natureza económica, 
é a única entidade responsável pela não con-
clusão do Mercado da Afurada e é importan-
te chegar-se a um acordo com a empresa para 
que seja possível inaugurar e pôr em funciona-
mento o Mercado da Afurada, para acabar com 
a situação precária que existe há muitos anos 
na Afurada, em termos de venda e utilização 
do mercado. Disse estar de acordo com o valor 
proposto para se chegar a um acordo consen-
sual, no entanto, referiu que a única entidade 
responsável pela não conclusão do Mercado da 
Afurada foi a Britalar pelas condicionantes que 
teve na gestão da empresa e não com as obras 
que tinha em Gaia, mas com todas as obras que 
eram da dependência da empresa e que a levou 
a uma situação de falência e de inoperacionali-
dade completa.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a proposta de acordo constante do do-
cumento anexo, consubstanciada no pagamen-
to à Britalar da quantia global de € 940.000,00, 
em dez prestações iguais e sucessivas de € 
94.000,00 cada, com inicio 10 dias após a ho-
mologação da transação pelo Tribunal, desis-
tindo a Britalar do pedido de Impugnação do 
ato praticado pela Assembleia Municipal.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

MApA rELATIvO AOS CONTrATOS DE AQuI-
SIçÃO DE SErvIçOS CELEBrADOS ATÉ MAr-
çO DE 2017
EDOC/2017/21995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MApA rELATIvO AOS CONTrATOS DE AQuI-
SIçÃO DE SErvIçOS CELEBrADOS ATÉ ABrIL 
DE 2017
EDOC/2017/27138
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rESOLuçÃO DE EXprOprIAr DAS pArCE-
LAS NECESSÁrIAS À EXECuçÃO DA vL3 – 
TrOçO ENTrE A ruA DA LAvOurA E A ruA 
DO LOurEIrO - FrEGuESIA DA MADALENA
EDOC/2017/28184
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a resolução de expropriar das parcelas 
necessárias à Execução da vL3 – Troço entre a 
rua da Lavoura e a rua do Loureiro, na fregue-
sia da Madalena, nos termos informados.
rESOLuçÃO DE EXprOprIAr DE uMA pAr-
CELA NECESSÁrIA À CONCrETIZAçÃO DA 
“uNIDADE DE EXECuçÃO DA ÁrEA ENvOL-
vENTE DA Av. ATÉ AO MAr, – TrOçO ENTrE 
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O LArGO DA CABINE A ruA DA LAvOurA - 
FrEGuESIA DA MADALENA
EDOC/2017/28192
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a resolução de expropriar das parcelas 
necessárias à concretização da uE da Avenida 
da república até ao Mar, troço entre o Largo 
da Cabine e a rua da Lavoura, na freguesia da 
Madalena, nos termos informados.
TrANSFErÊNCIAS pArA AS JuNTA DE FrE-
GuESIA – 2º. TrIMESTrE - 2017
EDOC/2017/28067
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as transferências para as Junta de Fre-
guesia, relativas ao 2º trimestre de 2017, no âm-
bito dos Acordos de Execução aprovados na 
reunião de Câmara de 23.01.2017, nos termos 
informados.
prOCESSO DISCIpLINAr INSTAurADO AO 
TrABALHADOr NuNO MIGuEL MATOS pE-
rEIrA - rELATÓrIO FINAL
EDOC/2017/30583
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 Câmara. 
11.05.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor e 1 abstenção, precedido de votação 
secreta, aplicar a pena de repreensão escrita, 
suspensa pelo período de 120 dias, nos termos 
da alínea a), do nº 1, do artigo 180º, conjugado 
com os nºs 1 e 3 do artigo 190º e nº 2 do arti-
go 192º, todos da LGTFp, aprovada pela Lei nº 
35/2014 de 20 de junho, nos termos informa-
dos.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Firmino Jor-
ge Anjos pereira.
CONCurSO pÚBLICO COM puBLICIDADE 
INTErNACIONAL pArA A prESTAçÃO DE 

SErvIçOS NO âMBITO DA FOrMAçÃO, SE-
GurANçA E DESENvOLvIMENTO DE ATIvIDA-
DES AQuÁTICAS NAS pISCINAS MuNICIpAIS 
E SErvIçOS ADMINISTrATIvOS, rECEçÃO, 
CONTrOLO E ApOIO NA pISCINA MuNICIpAL 
DA GrANJA – DESCOBErTA DO CONCELHO 
DE vILA NOvA DE GAIA – prESTAçÃO DE 
CAuçÃO – pEDIDO DE prOrrOGAçÃO DE 
prAZO
EDOC/2017/29696
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
31.05.2017, que aprovou a prorrogação de pra-
zo de entrega da garantia bancária pelo adjudi-
catário do Concurso público com publicidade 
Internacional para a “prestação de Serviços no 
âmbito da Formação, Segurança e Desenvol-
vimento de Atividades Aquáticas nas piscinas 
Municipais e Serviços Administrativos, rece-
ção, Controlo e Apoio na piscina Municipal da 
Granja – Descoberta, do Concelho de vila Nova 
de Gaia”, nos termos informados.
CONCurSO pÚBLICO COM puBLICIDADE IN-
TErNACIONAL pArA A CONTrATAçÃO DA 
AQuISIçÃO DE COMBuSTÍvEIS rODOvIÁrIOS 
EM pOSTOS DE ABASTECIMENTO pÚBLICOS 
pArA vIATurAS E MÁQuINAS DA FrOTA Mu-
NICIpAL – AprOvAçÃO DO rELATÓrIO FINAL 
E ADJuDICAçÃO DA AQuISIçÃO À pETrÓ-
LEO DE pOrTuGAL – pETrOGAL SA
EDOC/2017/5197
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o relatório final e adjudicar a “Aquisi-
ção de Combustíveis rodoviários em postos de 
Abastecimento públicos para viaturas e Máqui-
nas da Frota Municipal” à petróleos de portugal 
– petrogal SA, nos termos informados.
ADJuDICAçÃO DEFINITIvA DA FrAçÃO DF, 
COrrESpONDENTE A uM LuGAr DE GArA-
GEM, SITO NO EMprEENDIMENTO HABITACIO-
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NAL DA MArrOCA, uNIÃO DAS FrEGuESIAS 
DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, A 
MArIA DE FÁTIMA COrrEIA COuTINHO, NO 
vALOr GLOBAL DE € 4.112,50 (QuATrO MIL 
E CENTO E DOZE EurOS E CINQuENTA CÊN-
TIMOS), QuE COrrESpONDE A uMA rENDA 
MENSAL DE €48,96 (QuArENTA E OITO Eu-
rOS E NOvENTA E SEIS CÊNTIMOS) pOr MÊS, 
A pAGAr EM OITENTA E QuATrO prESTA-
çÕES
EDOC/2017/8605
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da fração DF, 
correspondente a um lugar de garagem, sito 
no Empreendimento Habitacional da Marroca, 
união das Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, a Maria de Fátima Correia Coutinho, 
no valor global de € 4.112,50 (quatro mil e cento 
e doze euros e cinquenta cêntimos), que cor-
responde a uma renda mensal de €48,96 (qua-
renta e oito euros e noventa e seis cêntimos) 
por mês, a pagar em oitenta e quatro presta-
ções, nos termos informados.
ADJuDICAçÃO DEFINITIvA DA FrAçÃO DE, 
COrrESpONDENTE A uM LuGAr DE GArA-
GEM, SITO NO EMprEENDIMENTO HABITACIO-
NAL DA MArrOCA, uNIÃO DAS FrEGuESIAS 
DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, A 
LurDES OrQuÍDEA SOuSA pINTO, NO vA-
LOr GLOBAL DE € 3.150,00 (TrÊS MIL CENTO 
E CINQuENTA EurOS), QuE COrrESpONDE 
A uMA rENDA MENSAL DE € 37,50 (TrINTA E 
SETE EurOS E CINQuENTA CÊNTIMOS) pOr 
MÊS, A pAGAr EM OITENTA E QuATrO prES-
TAçÕES
EDOC/2017/8589
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da fração DE, 
correspondente a um lugar de garagem, sito 
no Empreendimento Habitacional da Marroca, 

união das Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, a Lurdes Orquídea Sousa pinto, no 
valor global de € 3.150,00 (três mil cento e cin-
quenta euros), que corresponde a uma renda 
mensal de € 37,50 (trinta e sete euros e cin-
quenta cêntimos) por mês, a pagar em oitenta 
e quatro prestações, nos termos informados.
ADJuDICAçÃO DEFINITIvA DA FrAçÃO DM, 
COrrESpONDENTE A uM LuGAr DE GArA-
GEM, SITO NO EMprEENDIMENTO HABITACIO-
NAL DA MArrOCA, uNIÃO DAS FrEGuESIAS 
DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, A 
LuISA NuNES DE SOuSA, NO vALOr GLOBAL 
DE € 3.150,00 (TrÊS MIL CENTO E CINQuENTA 
EurOS), QuE COrrESpONDE A uMA rENDA 
MENSAL DE € 37,50 (TrINTA E SETE EurOS E 
CINQuENTA CÊNTIMOS) pOr MÊS, A pAGAr 
EM OITENTA E QuATrO prESTAçÕES
EDOC/2017/8611
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da fração DM, 
correspondente a um lugar de garagem, sito 
no Empreendimento Habitacional da Marroca, 
união das Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, a Luísa Nunes de Sousa, no valor 
global de € 3.150,00 (três mil cento e cinquenta 
euros), que corresponde a uma renda mensal 
de € 37,50 (trinta e sete euros e cinquenta cên-
timos) por mês, a pagar em oitenta e quatro 
prestações, nos termos informados.
ADJuDICAçÃO DEFINITIvA DA FrAçÃO DL, 
COrrESpONDENTE A uM LuGAr DE GArA-
GEM, SITO NO EMprEENDIMENTO HABITACIO-
NAL DA MArrOCA, uNIÃO DAS FrEGuESIAS 
DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, A 
JOSÉ MArIA GOMES pAIvA, NO vALOr GLO-
BAL DE € 2.975,00 (DOIS MIL NOvECENTOS 
E SETENTA E CINCO EurOS), QuE COrrES-
pONDE A uMA rENDA MENSAL DE € 35,42 
(TrINTA E CINCO EurOS E QuArENTA E DOIS 
CÊNTIMOS) pOr MÊS, A pAGAr EM OITENTA 
E QuATrO prESTAçÕES
EDOC/2017/8608
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da fração DL, 
correspondente a um lugar de garagem, sito 
no Empreendimento Habitacional da Marroca, 
união das Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, a José Maria Gomes paiva, no va-
lor global de € 2.975,00 (dois mil novecentos e 
setenta e cinco euros), que corresponde a uma 
renda mensal de € 35,42 (trinta e cinco euros e 
quarenta e dois cêntimos) por mês, a pagar em 
oitenta e quatro prestações, nos termos infor-
mados.
ADJuDICAçÃO prOvISÓrIA DAS FrAçÕES 
CS E CT, COrrESpONDENTE A DOIS LuGA-
rES DE GArAGEM, SITO NO EMprEENDIMEN-
TO HABITACIONAL DA MArrOCA, uNIÃO 
DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LE-
vEr E CrESTuMA, A JOrGE NuNES DE SOu-
SA, pELOS vALOrES DE € 3.150,00 (TrÊS MIL 
CENTO E CINQuENTA EurOS) CADA, NO rE-
GIME DE rENDA rESOLÚvEL EM OITENTA E 
QuATrO prESTAçÕES, NAS CONDIçÕES DA 
HASTA pÚBLICA ABErTA
EDOC/2017/25605
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação provisória das frações 
CS e CT, correspondente a dois lugares de ga-
ragem, sito no Empreendimento Habitacional 
da Marroca, união das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, a Jorge Nunes de Sou-
sa, pelos valores de € 3.150,00 (três mil cento 
e cinquenta euros) cada, no regime de renda 
resolúvel em oitenta e quatro prestações, nas 
condições da hasta pública aberta, nos termos 
informados.
HASTA pÚBLICA pArA ALIENAçÃO DO LOTE 
Nº. 35 DO ALvArÁ DE LOTEAMENTO Nº.5/95, 
SITO NA ruA DOS TErçOS, FrEGuESIA DE 
CANELAS
EDOC/2017/26687
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a realização de hasta pública para alie-
nação do Lote nº 35 do Alvará de Loteamento 
nº 5/95, sito na rua dos Terços, freguesia de 
Canelas, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, NO vALOr € 126,47 (CENTO E vINTE E 
SEIS EurOS E QuArENTA E SETE CÊNTIMOS), 
pArA DESLOCAçÃO A ESpOSENDE, NO DIA 
12 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELO CLu-
BE ATLâNTICO DA MADALENA
EDOC/2017/25969
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 126,47 (cento e vin-
te e seis euros e quarenta e sete cêntimos), ou 
seja, o valor de € 88,53 (oitenta e oito euros 
e cinquenta e três cêntimos), para deslocação 
a Esposende, no dia 12 de maio de 2017, soli-
citado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 62,26 (SESSENTA E DOIS EurOS 
E vINTE E SEIS CÊNTIMOS), pArA DESLOCA-
çÃO À ESCOLA SEDE DO AGrupAMENTO DE 
CANELAS, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, SOLICI-
TADO pELA ASSOCIAçÃO DE pAIS E ENCAr-
rEGADOS DE EDuCAçÃO DA ESCOLA EB 1/JI 
DO ALQuEBrE
EDOC/2017/25408
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 62,26 (sessenta e dois euros e 
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vinte e seis cêntimos), para deslocação à Esco-
la Sede do Agrupamento de Canelas, no dia 11 
de maio de 2017, solicitado pela Associação de 
pais e Encarregados de Educação da Escola EB 
1/JI do Alquebre, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 63,12 (SESSENTA E TrÊS 
EurOS E DOZE CÊNTIMOS), pArA DESLOCA-
çÃO A SErZEDO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, 
SOLICITADO pELA ESCOLA EB 1/JI DO CurrO
EDOC/2017/26358
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 63,12 (sessenta e três euros e doze 
cêntimos), para deslocação a Serzedo, no dia 16 
de maio de 2017, solicitado pela Escola EB 1/JI 
do Curro, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 204,51 (DuZENTOS E QuA-
TrO EurOS E CINQuENTA E uM CÊNTIMOS), 
pArA DESLOCAçÃO A vILA CAIZ, NO DIA 14 
DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELO vILA Fu-
TEBOL CLuBE
EDOC/2017/25984
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 204,51 (duzentos e 
quatro euros e cinquenta e um cêntimos), ou 
seja, o valor de € 143,16 (cento e quarenta e três 
euros e dezasseis cêntimos), para deslocação a 
vila Caiz, no dia 14 de maio de 2017, solicitado 
pelo vila Futebol Clube, nos termos informa-
dos.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 49,38 (QuArENTA E NOvE 

EurOS E TrINTA E OITO CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO À ESCOLA SECuNDÁrIA AN-
TÓNIO SÉrGIO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, 
SOLICITADO pELA ESCOLA SECuNDÁrIA AN-
TÓNIO SÉrGIO 
EDOC/2017/26158
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 49,38 (quarenta e nove euros e 
trinta e oito cêntimos), para deslocação à Esco-
la Secundária António Sérgio, no dia 15 de maio 
de 2017, solicitado pela Escola Secundária An-
tónio Sérgio, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 76,18 (SETENTA E SEIS EurOS 
E DEZOITO CÊNTIMOS), pArA DESLOCAçÃO 
A MATOSINHOS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, 
SOLICITADO pELO AGrupAMENTO DE ESCO-
LAS CANELAS 
EDOC/2017/28165
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 76,18 (setenta e seis euros e de-
zoito cêntimos), para deslocação a Matosinhos, 
no dia 24 de maio de 2017, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas Canelas, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 580,50 (QuINHENTOS E 
OITENTA EurOS E CINQuENTA CÊNTIMOS), 
pArA DESLOCAçÃO A TOMAr, NO DIA 21 DE 
MAIO DE 2017, SOLICITADO pELA ASSOCIA-
çÃO CuLTurAL E MuSICAL DE AvINTES 
EDOC/2017/27375
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 580,50 (quinhentos e 
oitenta euros e cinquenta cêntimos), ou seja, o 
valor de € 406,35 (quatrocentos e seis euros e 
trinta e cinco cêntimos), para deslocação a To-
mar, no dia 21 de maio de 2017, solicitado pela 
Associação Cultural e Musical de Avintes, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, NO vALOr € 811,00 (OITOCENTOS E 
ONZE EurOS), pArA DESLOCAçÃO A LOu-
rES, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017, SOLI-
CITADO pELA ASSOCIAçÃO rECrEATIvA “OS 
pLEBEuS AvINTENSES”
EDOC/2017/27213
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 811,00 (oitocen-
tos e onze euros), ou seja, o valor de € 567,70 
(quinhentos e sessenta e sete euros e setenta 
cêntimos), para deslocação a Loures, nos dias 
20 e 21 de maio de 2017, solicitado pela Asso-
ciação recreativa “Os plebeus Avintenses”, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 46,43 (QuArENTA E SEIS 
EurOS E QuArENTA E TrÊS CÊNTIMOS), 
pArA DESLOCAçÃO A ArCOZELO/GAIA, NO 
DIA 10 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELO 
INSTITuTO DAS ArTES E DA IMAGEM 
EDOC/2017/25219
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
24.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 46,43 (quarenta e seis euros e 
quarenta e três cêntimos), para deslocação a 
Arcozelo/Gaia, no dia 10 de maio de 2017, so-
licitado pelo Instituto das Artes e da Imagem, 
nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 164,13 (CENTO E SESSENTA 
E QuATrO EurOS E TrEZE CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO A AvEIrO, NO DIA 10 DE MAIO 
DE 2017, SOLICITADO pELA ESCOLA SECuN-
DÁrIA DE ALMEIDA GArrETT 
EDOC/2017/25207
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
24.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 164,13 (cento e sessenta e qua-
tro euros e treze cêntimos), para deslocação 
a Aveiro, no dia 10 de maio de 2017, solicitado 
pela Escola Secundária de Almeida Garrett, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 225,97 (DuZENTOS E vINTE 
E CINCO EurOS E NOvENTA E SETE CÊNTI-
MOS), pArA DESLOCAçÃO A ALBErGArIA-
-A-vELHA, NO  DIA 04 DE MAIO DE 2017, SO-
LICITADO pELO CENTrO SOCIAL pArOQuIAL 
DE OLIvEIrA DO DOurO
EDOC/2017/23714
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 225,97 (duzentos e vinte e cinco 
euros e noventa e sete cêntimos), para desloca-
ção a Albergaria-a-velha, no dia 04 de maio de 
2017, solicitado pelo Centro Social paroquial de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
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pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 125,98 (CENTO E vINTE E CINCO 
EurOS E NOvENTA E OITO CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO À QuINTA DE SANTO INÁCIO, 
NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO 
pELA ESCOLA BÁSICA DE CHOuSELAS
EDOC/2017/24477
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
24.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 125,98 (cento e vinte e cinco eu-
ros e noventa e oito cêntimos), para deslocação 
à Quinta de Santo Inácio, no dia 08 de maio de 
2017, solicitado pela Escola Básica de Chouse-
las, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 363,51 (TrEZENTOS E SES-
SENTA E TrÊS EurOS E CINQuENTA E uM 
CÊNTIMOS), pArA DESLOCAçÃO A CABECEI-
rAS DE BASTO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, 
SOLICITADO pELA FEDApAGAIA
EDOC/2017/24411
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 363,51 (trezentos e sessenta e três 
euros e cinquenta e um cêntimos), para deslo-
cação a Cabeceiras de Basto, no dia 06 de maio 
de 2017, solicitado pela FEDApAGAIA, nos ter-
mos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 276,28 (DuZENTOS E SETENTA 
E SEIS EurOS E vINTE E OITO CÊNTIMOS), 
pArA DESLOCAçÃO A BArCELOS, NO DIA 07 
DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELA ASSO-
CIAçÃO CuLTurAL E rECrEATIvA prESEr-
vAr MEMÓrIAS

EDOC/2017/24458
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 276,28 (duzentos e 
setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos), ou 
seja, o valor de € 193,40 (cento e noventa e três 
euros e quarenta cêntimos), para deslocação a 
Barcelos, no  dia 07 de maio de 2017, solicitado 
pela Associação Cultural e recreativa preservar 
memórias, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 78,57 (SETENTA E OITO Eu-
rOS E CINQuENTA E SETE CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO AO pArQuE DA LAvANDEIrA/
GAIA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2017, SOLICI-
TADO pELO CENTrO DE rEABILITAçÃO DA 
GrANJA
EDOC/2017/23223
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 78,57 (setenta e oito euros e cin-
quenta e sete cêntimos), para deslocação ao 
parque da Lavandeira/Gaia, no dia 02 de maio 
de 2017, solicitado pelo Centro de reabilitação 
da Granja, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 206,71 (DuZENTOS E SEIS 
EurOS E SETENTA E uM CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO A pAçOS DE FErrEIrA, NO 
DIA 02 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELA 
uNIvErSIDADE SÉNIOr CANELAS
EDOC/2017/23166
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 



CâMArA MuNICIpAL

Nº 80 | JuNHO 2017 | BOLETIM MuNICIpAL

20

19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 206,71 (duzentos e seis euros e 
setenta e um cêntimos), para deslocação a pa-
ços de Ferreira, no dia 02 de maio de 2017, so-
licitado pela universidade Sénior Canelas, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 212,86 (DuZENTOS E DOZE 
EurOS E OITENTA E SEIS CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO NO âMBITO DO “prOJETO 
uMA pONTE”, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE 
MAIO DE 2017, SOLICITADO pELO AGrupA-
MENTO DE ESCOLAS D. pEDrO I
EDOC/2017/27257
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor de € 212,86 (duzentos e doze euros e oitenta 
e seis cêntimos), para deslocação no âmbito do 
“projeto uma ponte”, nos dias 22, 23, 24 e 25 de 
maio de 2017, solicitado pelo Agrupamento de 
Escolas D. pedro I, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 45,09 (QuArENTA E CINCO 
EurOS E NOvE CÊNTIMOS), pArA DESLOCA-
çÃO AO pOrTO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, 
SOLICITADO pELA ESCOLA EB 2/3 DE SANTA 
MArINHA
EDOC/2017/26827
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
20.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 45,09 (quarenta e cinco euros e 
nove cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 19 de maio de 2017, solicitado pela Escola 

EB 2/3 de Santa Marinha, nos termos informa-
dos.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 61,40 (SESSENTA E uM EurOS E 
QuArENTA CÊNTIMOS), pArA DESLOCAçÃO 
AO pOrTO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017, SO-
LICITADO pELOS SErvIçOS DE pSIQuIATrIA 
E SAÚDE MENTAL DO CHvNG/E 
EDOC/2017/28419
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor de € 61,40 (sessenta e um euros e quarenta 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 25 
de maio de 2017, solicitado pelos Serviços de 
psiquiatria e Saúde Mental do CHvNG/E, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 431,36 (QuATrOCENTOS E 
TrINTA E uM EurOS E TrINTA E SEIS CÊNTI-
MOS), pArA DESLOCAçÃO A FÁTIMA, NO DIA 
19 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELO OLI-
vAL SOCIAL 
EDOC/2017/27193
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 431,36 (quatrocentos e trinta e um 
euros e trinta e seis cêntimos), para deslocação 
a Fátima, no dia 19 de maio de 2017, solicitado 
pelo Olival Social, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 424,31 (QuATrOCENTOS E 
vINTE QuATrO EurOS E TrINTA E uM CÊNTI-
MOS), pArA DESLOCAçÃO A FÁTIMA, NO DIA 
23 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELA SCMG 
– LAr ALMEIDA COSTA 
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EDOC/2017/27755
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 424,31 (quatrocentos e vinte quatro 
euros e trinta e um cêntimos), para deslocação 
a Fátima, no dia 23 de maio de 2017, solicitado 
pela SCMG – Lar Almeida Costa, nos termos in-
formados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, NO vALOr € 61,22 (SESSENTA E uM 
EurOS E vINTE E DOIS CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO AO pArQuE BIOLÓGICO, NO 
DIA 09 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELA 
ESCOLA SECuNDÁrIA Dr. JOAQuIM GOMES 
FErrEIrA ALvES 
EDOC/2017/24967
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 61,22 (sessenta e um euros e vin-
te e dois cêntimos), para deslocação ao parque 
Biológico, no dia 09 de maio de 2017, solicita-
do pela Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes 
Ferreira Alves, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 46,43 (QuArENTA E SEIS 
EurOS E QuArENTA E TrÊS CÊNTIMOS) E € 
48,15 (QuArENTA E OITO EurOS E QuINZE 
CÊNTIMOS), pArA DESLOCAçÃO A ArCOZE-
LO/GAIA, NOS DIAS 17 E 24 DE MAIO DE 2017, 
rESpETIvAMENTE, SOLICITADO pELO INSTI-
TuTO DAS ArTES E DA IMAGEM 
EDOC/2017/18032
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 

30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 46,43 (quarenta e seis euros e qua-
renta e três cêntimos) e de € 48,15 (quarenta e 
oito euros e quinze cêntimos), para deslocação 
a Arcozelo/Gaia, nos dias 17 e 24 de maio de 
2017, respetivamente, solicitado pelo Instituto 
das Artes e da Imagem, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 206,53 (DuZENTOS E SEIS 
EurOS E CINQuENTA E TrÊS CÊNTIMOS), 
pArA DESLOCAçÃO AO BOM JESuS DE BrA-
GA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO 
CENTrO SOCIAL pArOQuIAL DE OLIvEIrA 
DO DOurO 
EDOC/2017/14325
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 206,53 (duzentos e seis euros e 
cinquenta e três cêntimos), para deslocação ao 
Sameiro e Bom Jesus de Braga, no dia 26 de 
maio de 2017, solicitado Centro Social paroquial 
de Oliveira do Douro, nos termos informados.
pEDIDO DE ISENçÃO DE pAGAMENTO DE TA-
XAS rELATIvA AO pEDIDO DE INSTALAçÃO E 
FuNCIONAMENTO DE rECINTO IMprOvISA-
DO, NO vALOr DE € 43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EurOS E DEZOITO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELO LIONS CLuB DE vILA NOvA DE GAIA 
EDOC/2017/26096
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativa ao pedido de instalação e funcio-
namento de recinto improvisado, no valor de 
€ 43,18 (quarenta e três euros e dezoito cên-
timos), solicitado pelo Lions Club de vila Nova 
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de Gaia, nos termos informados.
pEDIDO DE ISENçÃO DE pAGAMENTO DE TA-
XAS rELATIvA AO pEDIDO DE INSTALAçÃO E 
FuNCIONAMENTO DE rECINTO IMprOvISA-
DO E ITINErANTE - FESTAS DE S. pEDrO DA 
AFurADA 2017, SOLICITADO pELA uNIÃO DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E S. pEDrO 
DA AFurADA 
EDOC/2017/27718
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas no valor de € 35,72 (trinta e cinco euros e 
setenta e dois cêntimos) e € 50,64 (cinquenta 
euros e sessenta e quatro cêntimos), respeitan-
tes à emissão das licenças de funcionamento 
e realização de vistorias a recintos, respetiva-
mente, solicitado pela união de Freguesias de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBLICoS

CONCurSO pÚBLICO COM puBLICIDADE IN-
TErNACIONAL pArA A CONTrATAçÃO DE 
EMprEITADA DA ESCOLA BÁSICA DE vALA-
DArES pArA rEQuALIFICAçÃO E MODErNI-
ZAçÃO DAS INSTALAçÕES – LISTA DE ErrOS 
E OMISSÕES - AprOvAçÃO DA ATA DO JÚrI 
EDOC/2017/8047
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 Câma-
ra para ratificação. 26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
26.05.2017 que aprovou a ata do júri relativa ao 
Concurso público para a Empreitada da “Escola 
Básica de valadares – requalificação e Moder-
nização das Instalações”, nos termos informa-
dos.
CONCurSO pÚBLICO pArA A CONTrATA-
çÃO DE EMprEITADA DE CONSTruçÃO DO 
pAvILHÃO MuNICIpAL DE CANIDELO 
EDOC/2017/23267

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de um procedimento por 
concurso público; os documentos e peças que 
o constituem; a nomeação do Júri do proce-
dimento e autorizar o cabimento da respetiva 
verba com repartição de encargos, nos termos 
da Informação INT-CMvNG/2017/13534.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO NA TrA-
vESSA DE S. BrÁS, uNIÃO DE FrEGuESIAS 
DE GrIJÓ E SErMONDE
EDOC/2017/9191
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO, NA prA-
CETA DA QuINTA DOS THEMuDOS, FrEGuE-
SIA DE CANELAS
EDOC/2017/4763
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO, NA ruA 
GIL ALCOFOrADO – FrEGuESIA DE SÃO FÉ-
LIX DA MArINHA
EDOC/2017/21272
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO, NA ruA 
SENHOr DOS CAMINHOS, JuNTO À ruA DA 
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pÓvOA DE CIMA – uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
GrIJÓ E SErMONDE
EDOC/2017/22685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO, NA ruA 
Dr. ANTÓNIO GrANJO, JuNTO à ruA JOSÉ 
FALCÃO E JuNTO À ruA CLuBE DESpOrTIvO 
DO MArCO – uNIÃO DE FrEGuESIAS DE SAN-
TA MArINHA E S. pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/11877
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO, NA ruA 
DA prESA – uNIÃO DE FrEGuESIA DE MAFA-
MuDE E vILAr DO pArAÍSO
EDOC/2017/20915
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO, NA ruA 
DIOGO DE MACEDO – uNIÃO DE FrEGuESIA 
DE MAFAMuDE E vILAr DO pArAÍSO
EDOC/2017/25503
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, 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, SOLI-
CITADO pOr LÚCIO DA SILvA AZEvEDO E FI-
LHOS, SA
EDOC/2017/23862
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 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, válida por 20 dias, 
sendo a data de início a data do eventual ofí-
cio de autorização, solicitado por Lúcio da Silva 
Azevedo e Filhos, SA, 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, NOS 
DIAS 03 A 18 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO 
pOr LÚCIO DA SILvA AZEvEDO E FILHOS, SA
EDOC/2017/23052
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 Câmara para ra-
tificar. 22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
22.05.2017 que aprovou a 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, 
nos dias 03 a 18 de maio de 2017, solicitado por 
Lúcio da Silva Azevedo e Filhos, SA, nos termos 
informados.
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pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO EM 
vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA DE S. 
FÉLIX DA MArINHA, pArA A rEALIZAçÃO DO 
COrTEJO MEDIEvAL ESCuTISTA, NOS DIAS 
29 E 30 DE ABrIL, NO vALOr DE € 248,35 
(DuZENTOS E QuArENTA E OITO EurOS E 
TrINTA E CINCO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE S. FÉLIX DA 
MArINHA
EDOC/2017/22717
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de S. Félix da Mari-
nha, para a realização do Cortejo Medieval Es-
cutista, nos dias 29 e 30 de abril, no valor de 
€ 248,35 (duzentos e quarenta e oito euros e 
trinta e cinco cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO NA 
ruA DA ALDEIA NOvA, NA uNIÃO DE FrE-
GuESIAS DE pEDrOSO E SEIXEZELO, pArA A 
rEALIZAçÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO Cur-
rO, NO DIA 25 DE JuNHO, NO vALOr DE € 
86,10 (OITENTA E SEIS EurOS E DEZ CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA COMISSÃO DE FES-
TAS EM HONrA DO S. JOÃO DO CurrO
EDOC/2017/19923
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito na rua da 
Aldeia Nova, na união de Freguesias de pedro-
so e Seixezelo, para a realização da Festa de 
São João Curro, no dia 25 de junho, no valor de 
€ 86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos), 
solicitado pela Comissão de Festas em honra 
do S. João do Curro, nos termos informados.

pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO EM 
vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA DE 
CrESTuMA, pArA A rEALIZAçÃO DA “COr-
rIDA DE CArrOS DE rOLAMENTOS”, NO DIA 
30 DE ABrIL, NO vALOr DE € 258,30 (Du-
ZENTOS E CINQuENTA E OITO EurOS E TrIN-
TA CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA uNIÃO DE 
FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL LEvEr E 
CrESTuMA
EDOC/2017/21624
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de Crestuma, para a 
realização da “Corrida de Carros de rolamen-
tos”, no dia 30 de abril, no valor de € 258,30 
(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO EM 
vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA DE 
LEvEr, pArA A rEALIZAçÃO DE “prOCIS-
SÃO DE vELAS”, NO DIA 27 DE MAIO, NO vA-
LOr DE € 301,35 (TrEZENTOS E uM EurOS 
E TrINTA E CINCO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA pArÓQuIA DE SANTO ANDrÉ DE LE-
vEr
EDOC/2017/28936
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de Lever, para a re-
alização de “procissão de velas”, no dia 27 de 
maio, no valor de € 301,35 (trezentos e um eu-
ros e trinta e cinco cêntimos), solicitado pela 
paróquia de Santo André de Lever, nos termos 
informados.



25

 Nº 80 | JuNHO 2017 | BOLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE DOIS LuGArES DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO NA Avª. pADrE GuILHErME - Ar-
COZELO, pArA O ANO DE 2017, NO vALOr DE 
€ 1.440,98 (MIL QuATrOCENTOS E QuArEN-
TA EurOS E NOvENTA E OITO CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA uNIDADE DE SAÚDE FAMI-
LIAr DA AGuDA (ACES ESpINHO/GAIA)
EDOC/2016/7545
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento de 
dois lugares de estacionamento privativo na 
Avª. padre Guilherme - Arcozelo, para o ano de 
2017, no valor de € 1.440,98 (mil quatrocentos 
e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), 
solicitado pela unidade de Saúde Familiar da 
Aguda (ACES Espinho/Gaia), nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE uM LuGAr DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO, NA ruA DE JAu – SANTA MArI-
NHA, pArA O ANO DE 2017, NO vALOr DE € 
3.238,20 (TrÊS MIL DuZENTOS E TrINTA E 
OITO EurOS E vINTE CÊNTIMOS), SOLICITA-
DO pELOS ArTISTAS DE GAIA COOpErATIvA 
CuLTurAL – GABINETE DA BIENAL
EDOC/2017/8435
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento de 
um lugar de estacionamento privativo, na rua 
de Jau – Santa Marinha, para o ano de 2017, no 
valor de € 3.238,20 (três mil duzentos e trinta 
e oito euros e vinte cêntimos), solicitado pelos 
Artistas de Gaia Cooperativa Cultural – Gabine-
te da Bienal, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-

TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE uM LuGAr DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO, NA vErEDA D. XIMENES BELO – 
OLIvEIrA DO DOurO, pArA O ANO DE 2017, 
NO vALOr DE € 720,49 (SETECENTOS E vIN-
TE EurOS E QuArENTA E NOvE CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA ASSOCIAçÃO OLIvEIrEN-
SES DE SOCOrrOS MÚTuOS
EDOC/2017/8396
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento de 
um lugar de estacionamento privativo, na vere-
da D. Ximenes Belo – Oliveira do Douro, para o 
ano de 2017, no valor de € 720,49 (setecentos e 
vinte euros e quarenta e nove cêntimos), solici-
tado pela Associação Oliveirenses de Socorros 
Mútuos, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE uM LuGAr DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO, NA vErEDA D. XIMENES BELO – 
OLIvEIrA DO DOurO, pArA O ANO DE 2017, 
NO vALOr DE € 1.080,73 (MIL E OITENTA Eu-
rOS E SETENTA E TrÊS CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO pELA ASSOCIAçÃO OLIvEIrENSES DE 
SOCOrrOS MÚTuOS (COMpLEXO INTErGE-
rACIONAL QuINTA AvÓS)
EDOC/2017/8366
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento 
de taxas relativas ao licenciamento de um lugar 
de estacionamento privativo, na vereda D. Xi-
menes Belo – Oliveira do Douro, para o ano de 
2017, no valor de € 1.080,73 (mil e oitenta euros 
e setenta e três cêntimos), solicitado pela Asso-
ciação Oliveirenses de Socorros Mútuos (Com-
plexo Intergeracional Quinta Avós), nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
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TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE uM LuGAr DE ESTACIONAMENTO prI-
vATIvO, NA ruA CâNDIDO DOS rEIS – SANTA 
MArINHA, pArA O ANO DE 2017, NO vALOr 
DE € 2.158,80 (DOIS MIL CENTO E CINQuENTA 
E OITO EurOS E OITENTA CÊNTIMOS), SOLI-
CITADO pELO AGrupAMENTO vErTICAL DE 
SANTA MArINHA – ESCOLA EB1 DA prAIA
EDOC/2017/6875
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 Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento de 
um lugar de estacionamento privativo, na rua 
Cândido dos reis – Santa Marinha, para o ano 
de 2017, no valor de € 2.158,80 (dois mil cento 
e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), 
solicitado pelo Agrupamento vertical de Santa 
Marinha – Escola EB1 da praia, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE DOIS LuGArES DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO, NA ruA ESCOLA DE S. pAIO – CA-
NIDELO, pArA O ANO DE 2017, NO vALOr DE 
€ 2.161.46 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E uM 
EurOS E QuArENTA E SEIS CÊNTIMOS), SO-
LICITADO pELA CErCIGAIA – COOpErATIvA 
EDuCAçÃO E rEABILITAçÃO DE CIDADÃOS 
INADApTADOS DE GAIA
EDOC/2017/6772
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento 
de taxas relativas ao licenciamento de dois lu-
gares de estacionamento privativo, na rua Es-
cola de S. paio – Canidelo, para o ano de 2017, 
no valor de € 2.161.46 (dois mil cento e sessenta 
e um euros e quarenta e seis cêntimos), solicita-
do pela CErCIGAIA – Cooperativa Educação e 
reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Gaia, 
nos termos informados.

pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE uM LuGAr DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO, NA ruA DA pEDrA MOurA - OLI-
vAL, pArA O ANO DE 2017, NO vALOr DE € 
1.080,73 (MIL E OITENTA EurOS E SESSENTA 
E TrÊS CÊNTIMOS), SOLICITADO pELO rAN-
CHO rEGIONAL DE OLIvAL
EDOC/2017/8208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento 
de taxas relativas ao licenciamento de um lugar 
de estacionamento privativo, na rua da pedra 
Moura - Olival, para o ano de 2017, no valor de 
€ 1.080,73 (mil e oitenta euros e sessenta e três 
cêntimos), solicitado pelo rancho regional de 
Olival, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMENTO 
DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMENTO 
DE uM LuGAr DE ESTACIONAMENTO prIvA-
TIvO, NA Av. DA IGrEJA - CrESTuMA, pArA O 
ANO DE 2017, NO vALOr DE € 1.080,73 (MIL E 
OITENTA EurOS E SESSENTA E TrÊS CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA FÁBrICA DA IGrEJA 
pArOQuIAL DE CrESTuMA 
EDOC/2017/7496
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento de 
um lugar de estacionamento privativo, na Av. da 
Igreja - Crestuma, para o ano de 2017, no valor 
de € 1.080,73 (mil e oitenta euros e sessenta e 
três cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja 
paroquial de Crestuma, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMENTO DE 
DOIS LuGArES DE ESTACIONAMENTO prIvA-
TIvO, NA ruA DE S. pEDrO – uNIÃO DE FrE-
GuESIA DE SANTA MArINHA E S. pEDrO DA 
AFurADA, pArA O ANO DE 2017, NO vALOr 
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DE € 2.161,46 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E 
uM EurOS E QuArENTA E SEIS CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA IGrEJA pArOQuIAL DA 
AFurADA 
EDOC/2017/8542
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento 
de taxas relativas ao licenciamento de dois lu-
gares de estacionamento privativo, na rua de 
S. pedro – união de Freguesia de Santa Marinha 
e S. pedro da Afurada, para o ano de 2017, no 
valor de € 2.161,46 (dois mil cento e sessenta e 
um euros e quarenta e seis cêntimos), solicita-
do pela Igreja paroquial da Afurada, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE DOIS LuGArES DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO, NA ruA GENErAL TOrrES, MA-
FAMuDE, NO vALOr DE €4.317,60 (QuATrO 
MIL TrEZENTOS DE DEZASSETE EurOS E 
SESSENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA 
FEDErAçÃO DAS ASSOCIAçÕES DE pAIS DO 
CONCELHO DE GAIA
EDOC/2017/25500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
24.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento 
de taxas relativas ao licenciamento de dois lu-
gares de estacionamento privativo, na rua Ge-
neral Torres, Mafamude, no valor de €4.317,60 
(quatro mil trezentos de dezassete euros e ses-
senta cêntimos), solicitado pela Federação das 
Associações de pais do Concelho de Gaia, nos 
termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL PARA A INCLuSÃo 
SoCIAL

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), SOLI-
CITADO pOr SANDrA MArLENA rODrIGuES 
SOuSA MOrATO - pArA OS FILHOS DIANA 
CrISTINA SOuSA MOrATO ALMEIDA E CLArA 
rAQuEL ALMEIDA SOuSA MOrATO – rETIFI-
CAçÃO DA DELIBErAçÃO DE CâMArA DE 18 
DE JuLHO DE 2016, NO vALOr DA ISENçÃO 
DE € 285,00 (DuZENTOS E OITENTA E CINCO 
EurOS)
EDOC/2017/22224
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de câmara de 18 de julho 
de 2016 e aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento de taxas municipais pela utilização 
de equipamentos municipais (piscina Municipal 
de Maravedi), no valor de € 285,00 (duzentos 
e oitenta e cinco euros), solicitado por Sandra 
Marlene rodrigues Sousa Morato, para os filhos 
Diana Cristina Sousa Morato Almeida e Clara 
raquel Almeida Sousa Morato, nos termos in-
formados.
DISpENSA pArCIAL DE pAGAMENTO DAS TA-
XAS MuNICIpAIS DEvIDAS pELA OCupAçÃO 
DOS ESpAçOS DE vENDA NA FEIrA DA AFu-
rADA DurANTE OS MESES DE JuNHO, Ju-
LHO E SETEMBrO
EDOC/2017/28603
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais devidas pela ocupação dos 
espaços de venda na Feira da Afurada em 50%, 
durante os meses de junho, julho e setembro, 
nos termos informados.
prOpOSTA DE ATrIBuIçÃO TEMpOrÁrIA 
pELO prAZO DE SEIS MESES DE OITO LuGA-
rES DESTINADOS À ATIvIDADE DE rESTAu-
rAçÃO Ou DE BEBIDAS NÃO SEDENTÁrIAS 
– STrEET FOOD, EM EQuIpAMENTOS MÓvEIS 
E Ou AMOvÍvEIS
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EDOC/2017/17798
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
26.05.2017 que aprovou a ata de análise das 
propostas da atribuição temporária, pelo pra-
zo de seis meses, de oito lugares destinados 
à atividade de restauração ou de bebidas não 
sedentárias – Street Food, em equipamentos 
móveis e ou amovíveis, nos termos informados.
pEDIDO DE ISENçÃO DE pAGAMENTO DE 
TAXA MuNICIpAL pELA uTILIZAçÃO DAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS, SOLICITADO pOr MArIA 
DE FÁTIMA GuEDES MONTEIrO
EDOC/2017/11204
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de isenção de pagamento de 
taxa municipal pela utilização das piscinas mu-
nicipais, solicitado por Maria de Fátima Guedes 
Monteiro, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “prOCISSÃO DE vELAS”, NO DIA 13 
DE MAIO DE 2017, NO vALOr DE € 26.89 (vIN-
TE E SEIS EurOS E OITENTA E NOvE CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA pArÓQuIA S. CrIS-
TÓvÃO DE MAFAMuDE
EDOC/2017/25523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procissão 

de velas”, no dia 13 de maio de 2017, no valor 
de € 26.89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela paróquia S. Cristóvão 
de Mafamude, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “prOCISSÃO EM HONrA DA SENHO-
rA DA HOrA”, NO DIA 28 DE MAIO DE 2017, 
NO vALOr DE € 26.89 (vINTE E SEIS EurOS 
E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA pArOQuIAL DA 
FrEGuESIA DE S. pEDrO DE pEDrOSO
EDOC/2017/28301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procis-
são em honra da Senhora da Hora”, no dia 28 
de maio de 2017, no valor de € 26.89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja paroquial da freguesia de 
S. pedro de pedroso, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA DE ANIvErSÁrIO DA TuNA 
JuvENIL DE SErMONDE”, NOS DIAS 03 E 04 
DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 71,39 (SE-
TENTA E uM EurOS E TrINTA E NOvE CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuE-
SIAS DE GrIJÓ E SErMONDE
EDOC/2017/24077
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “Festa de 
Aniversário da Tuna Juvenil de Sermonde”, nos 
dias 03 e 04 de junho de 2017, no valor de € 
71,39 (setenta e um euros e trinta e nove cên-
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timos), 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 ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DA “prOCISSÃO DE vELAS EM HON-
rA DA NOSSA SENHOrA DOS rEMÉDIOS”, 
NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, NO vALOr DE 
€ 25.89 (vINTE E CINCO EurOS E OITENTA E 
NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDOC/2017/25711
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procissão 
de velas em honra da Nossa Senhora dos re-
médios”, no dia 12 de maio de 2017, no valor de 
€ 25.89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
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 LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “prOCISSÃO DE vELAS EM HONrA 
DE S. MArTINHO”, NO DIA 16 DE MAIO DE 
2017, NO vALOr DE € 25.89 (vINTE E CINCO 
EurOS E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS), SO-
LICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDOC/2017/25577
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procissão 
de velas em honra de S. Martinho”, no dia 16 de 
maio de 2017, no valor de € 25.89 (vinte e cinco 
euros e oitenta e nove 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 LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA EM HONrA DA SENHOrA DA 
HOrA”, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JuNHO 
DE 2017, NO vALOr DE € 161,90 (CENTO SES-
SENTA E uM EurOS E NOvENTA CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
GrIJÓ E SErMONDE
EDOC/2017/18194
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização da “Festa em honra 
da Senhora da Hora”, nos dias 03, 04, 05 e 06 
de junho de 2017, no valor de € 161,90 (cento 
sessenta e um euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela união de Freguesias de Grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃO DO “FESTIvAL DE FOLCLOrE”, NO 
DIA 10 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 
52,78 (CINQuENTA E DOIS EurOS E SETENTA 
E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELO rAN-
CHO FOLCLÓrICO DO pOvO DE OLIvEIrA DO 
DOurO
EDOC/2017/27654
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do “Festival 
de Folclore”, no dia 10 de junho de 2017, no va-
lor de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pelo rancho Folcló-
rico do povo de Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
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pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DA “4ª. CAMINHADA ESCuTISTA”, NO DIA 27 
DE MAIO DE 2017, NO vALOr DE € 26,89 (vIN-
TE E SEIS EurOS E OITENTA E NOvE CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuE-
SIAS DE GrIJÓ E SErMONDE 
EDOC/2017/25098
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização da “4ª. Caminhada 
Escutista”, no dia 27 de maio de 2017, no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
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 ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DA “FESTA DO CANECO”, NOS DIAS 
12 E 19 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 
152,78 (CENTO E CINQuENTA E DOIS EurOS 
E SETENTA E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE pEDrOSO E 
SEIXEZELO 
EDOC/2017/28333
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 Câmara. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “Festa do 
Caneco”, nos dias 12 e 19 de junho de 2017, no 
valor de € 152,78 (cento e cinquenta e dois eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DA “FESTA DE ENCErrAMENTO DE 

ÉpOCA DO ADC-SANTA ISABEL”, NOS DIAS 
03 E 04 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 
64,39 (SESSENTA E QuATrO EurOS E TrINTA 
E NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA JuN-
TA DE FrEGuESIA DE CANELAS 
EDOC/2017/27025
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 Câmara. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização da “Festa de En-
cerramento de Época do ADC - Santa Isabel”, 
nos dias 03 e 04 de junho de 2017, no valor de 
€ 64,39 (sessenta e quatro euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “prOCISSÃO DE vELAS DE ENCEr-
rAMENTO DO MÊS DE MArIA”, NO DIA 31 DE 
MAIO DE 2017, NO vALOr DE € 25,89 (vINTE 
E CINCO EurOS E OITENTA E NOvE CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA FÁBrICA DA IGrEJA 
pArOQuIAL S. pEDrO DE pEDrOSO
EDOC/2017/26019
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização da “procissão de 
velas de encerramento do Mês de Maria”, no dia 
31 de maio de 2017, no valor de € 25,89 (vinte e 
cinco euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pela Fábrica da Igreja paroquial S. pedro de 
pedroso, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO “COrTEJO DE FINALISTAS”, NO DIA 
19 DE MAIO DE 2017, NO vALOr DE € 25,89 
(vINTE E CINCO EurOS E OITENTA E NOvE 
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CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA ASSOCIAçÃO 
DE pAIS DA ESCOLA prEpArATÓrIA TEIXEI-
rA LOpES
EDOC/2017/23452
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do “Cortejo 
de Finalistas”, no dia 19 de maio de 2017, no va-
lor de € 25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pela Associação de 
pais da Escola preparatória Teixeira Lopes, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “ATuAçÃO DA FANFArrA DE CANI-
DELO”, NO DIA 28 DE MAIO DE 2017, NO vALOr 
DE € 26,89 (vINTE E SEIS EurOS E OITENTA E 
NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE CANIDELO 
EDOC/2017/25828
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “Atuação 
da Fanfarra de Canidelo”, no dia 28 de maio de 
2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Canidelo, nos termos informa-
dos.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA EM HONrA DE S. pAIO”, NO 
DIA 18 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 
85.01 (OITENTA E CINCO EurOS E uM CÊNTI-
MO), SOLICITADO pELA COMISSÃO DA CApE-
LA DE S. pAIO - CANIDELO 
EDOC/2017/27539

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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “Festa em 
honra de S. paio”, no dia 18 de junho de 2017, 
no valor de € 85.01 (oitenta e cinco euros e um 
cêntimo), solicitado pela Comissão da Capela 
de S. paio - Canidelo, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA DE S. JOÃO E Srª. DA GuIA”, 
NOS DIAS 24, 27, 28 E 30 DE JuNHO E 1, 2 E 
3 DE JuLHO DE 2017, NO vALOr DE € 471,40 
(QuATrOCENTOS E SETENTA E uM EurOS E 
QuArENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA 
FÁBrICA DA IGrEJA pArOQuIAL DE SÃO pE-
DrO DE pEDrOSO 
EDOC/2017/28196
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “Festa de 
S. João e Sr.ª da Guia”, nos dias 24, 27, 28 e 30 
de junho e 1, 2 e 3 de julho de 2017, no valor de 
€ 471,40 (quatrocentos e setenta e um euros e 
quarenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja paroquial de São pedro de pedroso, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “GODTELLErS FESTA DE MuSICA DE 
INSpIrAçÃO CrISTÃ”, NOS DIAS 3 E 4 DE Ju-
NHO DE 2017, NO vALOr DE € 67,78 (SESSEN-
TA E SETE EurOS E SETENTA E OITO CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELO GrupO DE JOvENS 
DA pArÓQuIA DE S. JOÃO BApTISTA DE CA-
NELAS 
EDOC/2017/27832
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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. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “Godtel-
lers Festa de Música de Inspiração Cristã”, nos 
dias 3 e 4 de junho de 2017, no valor de € 67,78 
(sessenta e sete euros e setenta e oito cênti-
mos), solicitado pelo Grupo de Jovens da paró-
quia de S. João Baptista de Canelas, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA DE S. JOÃO”, NOS DIAS 23 E 
24 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 106,39 
(CENTO E SEIS EurOS E TrINTA E NOvE CÊN-
TIMOS), SOLICITADO pELA uNIÃO DAS FrE-
GuESIAS DE SErZEDO E pErOSINHO 
EDOC/2017/28222
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização da “Festa 
de S. João”, nos dias 23 e 24 de junho de 2017, 
no valor de € 106,39 (cento e seis euros e trin-
ta e nove cêntimos), solicitado pela união das 
Freguesias de Serzedo e perosinho, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “prOCISSÃO DO SS.MO SACrAMEN-
TO”, NO DIA 11 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr 
DE € 26,89 (vINTE E SEIS EurOS E OITENTA E 
NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA pArÓ-
QuIA DE CrESTuMA 
EDOC/2017/27164
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 Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização da “procissão do 
SS.mo Sacramento”, no dia 11 de junho de 2017, 
no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela paróquia de 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA ES-
pECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DA “prOCISSÃO DE vELAS E prOCISSÃO DO 
SS.MO SACrAMENTO”, NOS DIAS 27 DE MAIO 
E 15 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 34,89 
(TrINTA E QuATrO EurOS E TrINTA E NOvE 
CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA pArÓQuIA DE 
SANTO ANDrÉ DE LEvEr 
EDOC/2017/27652
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 Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procissão 
de velas e procissão do SS.mo Sacramento”, 
nos dias 27 de maio e 15 de junho de 2017, no 
valor de € 34,89 (trinta e quatro euros e trinta 
e nove cêntimos), solicitado pela paróquia de 
Santo André de Lever, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DA “prOCISSÃO DE vELAS”, NO DIA 
31 DE MAIO DE 2017, NO vALOr DE € 25,89 
(vINTE E CINCO EurOS E OITENTA E NOvE 
CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA FÁBrICA DA 
IGrEJA pArOQuIAL DE OLIvEIrA DO DOurO 
EDOC/2017/29002
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 Câmara. 
29.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
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de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procissão 
de velas”, no dia 31 de maio de 2017, no valor 
de € 25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja pa-
roquial de Oliveira do Douro, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA DE SÃO JOÃO”, NOS DIAS 
17 E 25 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 
233,90 (DuZENTOS E TrINTA E TrÊS EurOS 
E NOvENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA 
JuNTA DE FrEGuESIA DE CANELAS 
EDOC/2017/24062
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “Festa de 
São João”, nos dias 17 e 25 de junho de 2017, no 
valor de € 233,90 (duzentos e trinta e três eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Canelas, nos termos informa-
dos.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DAS “COMEMOrAçÕES DO 111º. ANI-
vErSÁrIO” E “rOMAGEM AO CEMITÉrIO DE 
SANTA MArINHA”, NOS DIAS 20 E 28 DE MAIO 
DE 2017, rESpETIvAMENTE, NO vALOr DE € 
180,17 (CENTO E OITENTA EurOS E DEZASSE-
TE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELOS BOMBEI-
rOS vOLuNTÁrIOS DE COIMBrÕES 
EDOC/2017/26441
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização das “Come-

morações do 111º. Aniversário” e “romagem ao 
Cemitério de Santa Marinha”, nos dias 20 e 28 
de maio de 2017, respetivamente, no valor de € 
180,17 (cento e oitenta euros e dezassete cên-
timos), solicitado pelos Bombeiros voluntários 
de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “prOCISSÃO DA FESTA EM HONrA 
DE SANTO ANTÓNIO”, NO DIA 18 DE JuNHO 
DE 2017, NO vALOr DE € 26,89 (vINTE E SEIS 
EurOS E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS), SOLI-
CITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE GrI-
JÓ E SErMONDE
EDOC/2017/26439
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procissão 
da Festa em honra de Santo António”, no dia 18 
de junho de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela união de Freguesias de Grijó e Sermonde, 
nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “prOCISSÃO DE ENCErrAMENTO 
DO MÊS DE MArIA”, NO DIA 31 DE MAIO DE 
2017, NO vALOr DE € 25,89 (vINTE E CINCO 
EurOS E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS), SO-
LICITADO pELA pArÓQuIA DE SÃO JOÃO DE 
BApTISTA DE CANELAS
EDOC/2017/19132
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “procissão 
de encerramento do Mês de Maria”, no dia 31 
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de maio de 2017, no valor de € 25,89 (vinte e 
cinco euros e oitenta e nove cêntimos), solici-
tado pela paróquia de São João de Baptista de 
Canelas, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “XII FEIrA MEDIEvAL DE vILAr DE 
ANDOrINHO”, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JuNHO 
DE 2017, NO vALOr DE € 246,39 (DuZENTOS 
E QuArENTA E SEIS EurOS E TrINTA E NOvE 
CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE vILAr DE ANDOrINHO
EDOC/2017/14176
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização da “XII Feira 
Medieval de vilar de Andorinho”, nos dias 09, 10 
e 11 de junho de 2017, no valor de € 246,39 (du-
zentos e quarenta e seis 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 LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO “FESTIvAL DE FOLCLOrE”, NO DIA 
1 DE JuLHO DE 2017, NO vALOr DE € 52,78 
(CINQuENTA E DOIS EurOS E SETENTA E 
OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELO rAN-
CHO FOLCLÓrICO S. SALvADOr DE GrIJÓ
EDOC/2017/28095
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do “Festival 
de Folclore”, no dia 1 de julho de 2017, no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e 
oito cêntimos), solicitado pelo rancho Folclóri-
co S. Salvador de Grijó, nos termos informados.

pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO EvENTO “S. FÉLIX DA BICHArADA 
4ª. EDIçÃO”, NO DIA 18 DE JuNHO DE 2017, 
NO vALOr DE € 26,89 (vINTE E SEIS EurOS 
E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE S. FÉLIX DA 
MArINHA
EDOC/2017/26453
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 Câmara. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “S. Félix 
da Bicharada 4ª. Edição”, no dia 18 de junho de 
2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO EvENTO “prOCISSÃO”, NO DIA 31 DE 
MAIO DE 2017, NO vALOr DE € 26,89 (vINTE E 
SEIS EurOS E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
GrIJÓ E SErMONDE
EDOC/2017/29276
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 Câmara. 
31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“procissão”, no dia 31 de maio de 2017, no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
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 ESpECIAL DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DO EvENTO “FESTA ALuSIvA AO DIA 
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MuNDIAL DA CrIANçA”, NO DIA 04 DE JuNHO 
DE 2017, NO vALOr DE € 52,78 (CINQuENTA E 
DOIS EurOS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
GuLpILHArES E vALADArES
EDOC/2017/29244
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 Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
alusiva ao Dia Mundial da Criança”, no dia 04 de 
junho de 2017, no valor de € 52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela união de Freguesias de Gulpilhares e vala-
dares, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDO, SOLICITADO pELA uCr 
– ASSOCIAçÃO SOCIAL, CuLTurAL E HuMA-
NITÁrIA
EDOC/2017/28134
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 Câmara. 
25.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, solicitado pela uCr – Associação So-
cial, Cultural e Humanitária, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA rEFErENTE A ENTrADAS NO pAr-
QuE BIOLÓGICO, NO vALOr DE € 54,00 (CIN-
QuENTA E QuATrO EurOS), SOLICITADO 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE OLIvEIrA DO 
DOurO
EDOC/2017/25109
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-

deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa referente a entradas no parque Biológico, 
no valor de € 54,00 (cinquenta e quatro euros), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE uTILIZAçÃO DO AuDITÓrIO DO 
pArQuE BIOLÓGICO, NO vALOr DE 344,40 
(TrEZENTOS E QuArENTA E QuATrO EurOS 
E QuArENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA 
ASSOCIAçÃO ILHA MÁGICA
EDOC/2017/25318
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de utilização do Auditório do parque 
Biológico, no valor de 344,40 (trezentos e qua-
renta e quatro euros e quarenta cêntimos), soli-
citado pela Associação Ilha Mágica, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE uTILIZAçÃO DO AuDITÓrIO DO 
pArQuE BIOLÓGICO, NO vALOr DE 344,40 
(TrEZENTOS E QuArENTA E QuATrO EurOS 
E QuArENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO pELO 
COMANDO TErrITOrIAL DO pOrTO
EDOC/2017/26860
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de utilização do Auditório do parque 
Biológico, no valor de 344,40 (trezentos e qua-
renta e quatro euros e quarenta cêntimos), so-
licitado pelo Comando Territorial do porto, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE uTILIZAçÃO DO AuDITÓrIO DO 
pArQuE BIOLÓGICO, NO vALOr DE 344,40 
(TrEZENTOS E QuArENTA E QuATrO EurOS 
E QuArENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA 
CONFrArIA DA BrOA DE AvINTES
EDOC/2017/24506
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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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de utilização do Auditório do parque 
Biológico, no valor de 344,40 (trezentos e qua-
renta e quatro euros e quarenta cêntimos), so-
licitado pela Confraria da Broa de Avintes, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA pELO ALOJAMENTO NA HOSpEDA-
rIA DO pArQuE BIOLÓGICO, NO vALOr DE 
190,00 (CENTO E NOvENTA EurOS), SOLICI-
TADO pELOS pLEBEuS AvINTENSES
EDOC/2017/19574
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa pelo alojamento na hospedaria do parque 
Biológico, no valor de 190,00 (cento e noventa 
euros), solicitado pelos plebeus Avintenses, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DE ALOJAMENTO NA HOSpEDArIA 
DO pArQuE BIOLÓGICO, NO âMBITO DO 
prOJETO ErASMuS +, NO vALOr DE 1.320,00 
(MIL TrEZENTOS E vINTE EurOS), SOLICITA-
DO pELA ASSOCIAçÃO DE SOLIDArIEDADE 
SOCIAL ABrIGO SEGurO
EDOC/2017/29381
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 Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de alojamento na hospedaria do par-
que Biológico, no âmbito do projeto Erasmus 
+, no valor de 1.320,00 (mil trezentos e vinte 
euros), solicitado pela Associação de Solidarie-
dade Social Abrigo Seguro, nos termos infor-
mados.

pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE LICENçA DE ESpETÁCuLOS DE NA-
TurEZA DESpOrTIvA Ou DE DIvErTIMEN-
TOS pÚBLICOS, pArA A rEALIZAçÃO DO “3º. 
BTT/XCO – SOL, MAr E rIO - CANIDELO” E “5ª 
prOvA DA TAçA rEGIONAL BTT/XCO DA A. 
C. pOrTO”, NO DIA 1 DE JuLHO, NO vALOr 
DE € 12,00 (DOZE EurOS), SOLICITADO pELO 
CENTrO CuLTurAL DESpOrTIvO ArCA DE 
NOÉ
EDOC/2017/28272
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de licença de espetáculos de natureza 
desportiva ou de divertimentos públicos, para 
a realização do “3º. BTT/XCO – Sol, Mar e rio 
- Canidelo” e “ 5ª prova da Taça regional BTT/
XCO da A. C. porto”, no dia 1 de julho, no valor 
de € 12,00 (doze euros), solicitado pelo Centro 
Cultural Desportivo Arca de Noé, nos termos in-
formados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE LICENçA DE EvENTOS, pArA A rE-
ALIZAçÃO DO “CONvÍvIO NO MONTE MurA-
DO” NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO, NO vA-
LOr DE € 12,00 (DOZE EurOS), SOLICITADO 
pELA ASSOCIAçÃO CONvÍvIOS E ABrAçOS
EDOC/2017/26971
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 Câmara. 
24.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de licença de eventos, para a realização 
do “Convívio no Monte Murado” nos dias 25 e 
27 de agosto, no valor de € 12,00 (doze euros), 
solicitado pela Associação Convívios e Abra-
ços, nos termos informados.
pEDIDO DE ISENçÃO DE TAXA DE vISTOrIA, 
NO vALOr DE € 79,00 (SETENTA E NOvE Eu-
rOS), SOLICITADO pOr MArIA EMÍLIA DA SIL-
vA E COSTA – uNIÃO DE FrEGuESIAS GuLpI-
LHArES E vALADArES 
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EDOC/2017/19219
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de vistoria, no valor de € 79,00 (setenta 
e nove euros), solicitado por Maria Emília da Sil-
va e Costa, união de Freguesias de Gulpilhares 
e valadares, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pOr OpErAçÕES urBA-
NÍSTICAS OBJETO DE LEGALIZAçÃO, SOLI-
CITADO pOr ArMANDO FErrEIrA – prOC.º. 
697/17- LEG, FrEGuESIA DA MADALENA
EDOC/2017/25706
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pOr OpErAçÕES urBANÍS-
TICAS, SOLICITADO pOr prEDIAL vITOMAG, 
LDª. – prOC.º. 1401/15-pL – uNIÃO DE FrE-
GuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA
EDOC/2017/26753
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pOr OpErAçÕES urBANÍSTI-
CAS OBJETO DE LEGALIZAçÃO, SOLICITADO 
pOr MArCIrIO DA MOTA GOMES – prOC.º. 
3187/16-LEG – FrEGuESIA DE CANIDELO
EDOC/2017/26751
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 

TAXA A TITuLO DE OCupAçÃO DO ESpAçO 
pÚBLICO, SOLICITADO pOr MArIA CrISTINA 
MArQuES DOS SANTO rENTE – prOCESSO 
4902/16-pL, FrEGuESIA DE OLIvEIrA DO 
DOurO
EDOC/2017/26648
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa a titulo de ocupação do espaço públi-
co, isentando 50% do valor de € 650,00 (seis-
centos e cinquenta euros), ou seja, o valor de 
€ 325,00 (trezentos e vinte e cinco euros), so-
licitado por Maria Cristina Marques dos Santos 
rente – processo 4902/16-pL, freguesia de Oli-
veira do Douro, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE COMpENSAçÃO urBANÍSTICA, NO 
vALOr GLOBAL € 119.116,62 (CENTO E DEZA-
NOvE MIL CENTO E DEZASSEIS EurOS E SES-
SENTA E DOIS CÊNTIMOS), SOLICITADO pOr 
GEpOIL – SOCIEDADE GESTOrA DE pOSTOS 
DE ABASTECIMENTOS DE COMBuSTÍvEIS, 
LDª. - prOCESSO 1493/11-urB, uNIÃO DE FrE-
GuESIAS DE GuLpILHArES E vALADArES
EDOC/2017/27414
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de compensação urbanística, isentando 
30% do valor global € 119.116,62 (cento e deza-
nove mil cento e dezasseis euros e sessenta e 
dois cêntimos), ou seja, o valor de € 35.734,99 
(trinta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro 
euros e noventa e nove cêntimos), solicitado 
por GEpOIL – Sociedade Gestora de postos de 
Abastecimentos de Combustíveis, Ld.ª - pro-
cesso 1493/11-urB, união de Freguesias de Gul-
pilhares e valadares, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE COMpENSAçÃO urBANÍSTICA, SO-
LICITADO pOr JOSÉ MIGuEL SILvA MOrEIrA 
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- prOCESSO 1289/17-LEG, uNIÃO DE FrEGuE-
SIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA
EDOC/2017/28613
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE CErTIDÃO urBANÍSTICA – 2ª. 
vISTOrIA pArA EFEITOS DE CONCESSÃO DE 
ISENçÃO DE IMI, SOLICITADO pOr LEvI AL-
FEu GOMES DE AZEvEDO rEIGOTA BApTIS-
TA – prOCESSO Nº 2881/16 – CErT. - FrEGuE-
SIA DE OLIvEIrA DO DOurO
EDOC/2017/26726
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão urbanística para 
efeitos de concessão de isenção de IMI e de de-
dução à coleta em sede de IrS, solicitado por 
Levi Alfeu Gomes de Azevedo reigota Baptista 
– processo 2881/16-CErT, freguesia de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2056/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28763
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2056/17 – CErT. – união de Freguesias 

de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2038/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28764
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2038/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2058/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28767
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2058/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2061/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 



39

 Nº 80 | JuNHO 2017 | BOLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28768
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
166, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2061/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2036/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28771
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2036/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2040/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28773
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2040/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2049/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28791
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2049/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2048/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28790
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2048/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
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DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2031/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28797
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2031/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2060/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28801
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2060/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2051/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28800
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2051/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2037/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28757
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2037/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2033/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28799
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
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TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2033/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2055/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28760
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2055/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2034/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28798
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2034/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-

GAL – prOCESSO Nº 2062/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28758
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2062/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2050/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28792
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2050/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2054/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28794
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 Câmara. 
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26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2054/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2032/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28795
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2032/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2053/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28796
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2053/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 

termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2039/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28789
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2039/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE rECONHECIMENTO 
DE OBrA DE rEABILITAçÃO urBANÍSTICA, 
SOLICITADO pOr SQuArESTONE ATLANTIC 
rEGENErATION LLp – SuCurSAL EM pOrTu-
GAL – prOCESSO Nº 2057/17 – CErT. – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E SÃO 
pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/28761
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão de reconhecimento 
de obra de reabilitação urbanística, solicitado 
por SQuArESTONE ATLANTIC rEGENErA-
TION LLp – SuCurSAL EM pOrTuGAL – pro-
cesso nº 2057/17 – CErT. – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
EXpOSIçÃO/rECLAMAçÃO AprESENTADA 
pOr HErDEIrOS DE MArIA EMÍLIA FrEITAS 
– uNIÃO DE FrEGuESIAS DE GuLpILHArES E 
vALADArES – prOC.º 2695/15-pL
EDOC/2017/23971
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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185, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade isen-
tar a requerente do levantamento e a reposi-
ção do pavimento em toda a extensão do perfil 
transversal da área afetada, nos termos infor-
mados.

GAIuRB uRBANISMo E hABITAÇÃo, E.M.
EXCLuSÃO DE rÚBEN DOS SANTOS rEIS 
ELEMENTO DO AGrEGADO FAMILIAr, SITO 
NA ruA D. GLÓrIA DE CASTrO, BLOCO 152, 
Nº. 29-B, 6º. ESQ. TrAS., COM FuNDAMENTO 
NA AGrESSÃO FÍSICA A TÉCNICA DE ApOIO 
SOCIAL
EDOC/2017/28834
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a exclusão de rúben dos Santos reis, 
elemento do agregado familiar arrendatário da 
habitação sito na rua D. Glória de Castro, Bloco 
152, nº. 29-B, 6º. Esq. Tras., freguesia de vilar de 
Andorinho, com fundamento na agressão física 
a técnica de apoio social, nos termos informa-
dos.
rELATÓrIO DE OpErAçÕES urBANÍSTICAS – 
ABrIL DE 2017
EDOC/2017/25992
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 Câmara. 
17.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ADITAMENTO AO CONTrATO DE MANDATO 
CELEBrADO ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA E A GAIurB – urBANISMO E 
HABITAçÃO, EEM 
EDOC/2017/29119
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 Câmara. 
26.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o aditamento ao contrato de manda-
to celebrado entre o Município de vila Nova de 
Gaia e a Gaiurb – urbanismo e Habitação, EEM, 
nos termos informados.

DIVERSoS
AprOvAçÃO DO prOJETO DE EXECuçÃO DA 
vL3 (AvENIDA ATÉ AO MAr) – TrOçO ENTrE 
A ruA DAS BOCAS E A ruA DO LOurEIrO - 
MADALENA
EDOC/2017/25891
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 Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de execução da vL3 (Avenida 
até ao Mar) – Troço entre a rua das Bocas e a 
rua do Loureiro - Madalena, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE CEDÊNCIA DO AuDITÓrIO DA 
ASSEMBLEIA MuNICIpAL, SOLICITADO pELA 
ACES GrANDE pOrTO vII – GAIA – prOC.º 
18/2017
EDOC/2017/29573
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 Câmara. 
30.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, no valor de € 98,40 (no-
venta e oito euros e quarenta cêntimos), solici-
tado pela ACES Grande porto vII – Gaia – proc.º 
18/2017, nos termos informados.
Foi presente o rESuMO DIÁrIO DE TESOurA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
191, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 05 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 
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na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
O presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. ATA 12
rEuNIÃO pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NOS pAçOS DO MuNICÍpIO DE 
vILA NOvA DE GAIA EM 19 DE JuNHO 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, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira;
- 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.
prESIDIu À rEuNIÃO: 
- O Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues.
SECrETArIOu A rEuNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela Garrido.
HOrA DA ABErTurA: 17 horas.
HOrA DE ENCErrAMENTO: 18 horas e 35 mi-
nutos.

pErÍODO ANTES DA OrDEM DO DIA
pONTO prÉvIO Nº 1

O Senhor vereador Dr. Delfim Manuel Maga-

lhães de Sousa apresentou o ponto prévio que 
a seguir se transcreve:
“Marchas de S. João 2017 – Congratulação
Expresso viva congratulação pela realização de 
mais um evento das Marchas de S. João 2017 
que constituem indubitável marca de sucesso 
na história da Animação Cultural de vila Nova 
de Gaia.
Aproveito este momento para agradecer todo o 
trabalho de empenho, dedicação e entusiasmo 
de todos os colaboradores do meu Gabinete e 
de todos os funcionários municipais dos pelou-
ros do Ambiente, da Cultura, do Departamento 
Financeiro, das Obras Municipais, dos recursos 
Humanos, dos Bombeiros Sapadores de Gaia e 
da policia Municipal.
Expresso um especial agradecimento ao Exmo. 
Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Aze-
vedo, que a todo o momento, ao longo deste 
mandato, nos distinguiu com a sua criteriosa 
ajuda nos preparativos deste evento que exi-
ge logística complexa – tudo parece fácil, mas 
há muito trabalho que se desenvolve nos bas-
tidores para que tudo corra perfeito. O reforço 
da iluminação pública abrilhantou ainda mais o 
percurso destas Marchas tão populares e acari-
nhadas pelos gaienses.
Às juntas de freguesia de vila Nova de Gaia e 
às instituições e coletividades gaienses que ao 
longo deste mandato, apesar dos constrangi-
mentos financeiros, animaram com absoluta 
alegria as Marchas de S. João com expressivi-
dades artísticas, conhecimentos históricos e et-
nográficos e espírito de unidade gaiense, o meu 
sensibilizado e reconhecido agradecimento.
vila Nova de Gaia é um Concelho de tradições 
firmadas. Apelo que no futuro este evento seja 
uma continuidade ainda mais fantástica!”

pONTO prÉvIO Nº 2
O Senhor vereador Dr. Elísio Ferreira pinto 
enalteceu a grande iniciativa do Fórum Inter-
nacional Gaia Todo o Mundo, dizendo que foi 
um acontecimento de grande relevância que 
não pode passar despercebido e que é um des-
pertar de consciências para a importância das 
alterações climáticas e para os desafios para o 
futuro. Disse que a Câmara Municipal está de 
parabéns não só por esta iniciativa, mas tam-
bém pela perceção que tem na importância do 
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ambiente, ao realizar a Eco-Famílias no parque 
da Lavandeira, abrindo o espaço às pessoas que 
o possam usufruir, mas também que tenham a 
sensibilidade suficiente para a importância que 
o parque tem na qualidade de vida dos gaien-
ses. Manifestou a sua simpatia pela realização 
dos Jogos Juvenis com 1.700 crianças e pela 
enorme sensibilidade que a Câmara Municipal 
tem demonstrado, no desporto adaptado.

pONTO prÉvIO Nº 3
O Senhor vereador Firmino Jorge Anjos pereira 
apresentou um voto de pesar pelo falecimento 
das vítimas da tragédia de pedrogão.

pONTO prÉvIO Nº 4
O Senhor vereador Firmino Jorge Anjos pereira 
referiu-se à instalação da Agência Europeia do 
Medicamento dizendo que havia uma decisão 
de fechar a candidatura em relação a Lisboa. 
Que recentemente surgiu a hipótese de outras 
cidades do país apresentarem igualmente as 
suas candidaturas e pensa ser uma visão cor-
reta por parte do Governo, permitir que outras 
cidades, nomeadamente o porto, possam apre-
sentar as suas candidaturas. Disse ser uma ati-
tude correta do Governo, que assim defende a 
descentralização e potencia outras cidades do 
país e entende que vila Nova de Gaia devia as-
sociar-se ao porto.

pONTO prÉvIO Nº 5
O Senhor vereador Firmino Jorge Anjos pereira 
referiu-se ao IMI dizendo que, atendendo que a 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia atingiu 
alguma saúde financeira, passando a esfera de 
limite do endividamento, entende que se deve-
ria ponderar numa redução substancial da refe-
rida taxa, porque, neste momento e apesar dela 
ter sido reduzida no início do presente manda-
to, Gaia é um dos Municípios com a taxa de IMI 
mais elevada do país. Que se poderia compre-
ender esta atitude pelas dificuldades de nature-
za financeira que o Município atravessava, mas 
entende que chegou o momento para que na 
próxima fixação da taxa do IMI, haja uma redu-
ção substancial da mesma, permitindo uma fol-
ga financeira aos Gaienses abrangidos por esta 
taxa municipal.
O Sr. presidente disse que, neste momento, está 

em retorno uma carrinha que hoje se deslocou 
para entregar o testemunho de pesar do Muni-
cípio ao Município de pedrogão Grande. relati-
vamente à Agência Europeia do Medicamento, 
disse que há 20 cidades que se candidataram 
a este objetivo e tudo isto se fez através de 
um processo negocial que é ele próprio muito 
subtil e muito pouco exibicionista. Disse que o 
Governo esteve mal ao circunscrever o interes-
se a Lisboa, mas entende que todos também 
andam mal com um duplo centralismo, porque 
se é verdade que não pretende um centralismo 
de Lisboa também não o pretende em relação 
ao porto. Disse que o seu pensamento vai de 
encontro àquilo que foi a decisão do Sr. pre-
sidente da Área Metropolitana do porto que 
apresentou uma candidatura em nome da AMp. 
Que vai haver duas candidaturas do porto, uma 
da cidade do porto e outra da AMp.
relativamente ao IMI disse que a taxa será fixa-
da em outubro ou por este executivo em trân-
sito de funções ou pelo novo executivo. Que 
nos últimos 4 anos foram feitas duas descidas 
do IMI, uma em 2014 e outra em 2016, a qual 
não teve um impacto muito grande na vida dos 
cidadãos, porque em simultâneo à descida do 
IMI estava a haver um processo de reavaliação 
de imóveis. Disse que as reduções de IMI foram 
aprovadas em momentos que a Câmara Munici-
pal passava dificuldades financeiras, mas ago-
ra que o Município encontra-se numa fase de 
maior tranquilidade, o objetivo é o foco em dois 
grandes objetivos, o investimento acoplado ao 
quadro comunitário e a desoneração fiscal dos 
gaienses, nomeadamente, em dois eixos, um na 
taxa do IMI e o outro na taxa dos resíduos sóli-
dos na fatura da água. Que esse compromisso é 
claro e que da sua parte, o IMI baixará em Outu-
bro de 2017 com projeção para 2018.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprOvAçÃO DEFINITIvA DA ATA Nº 11 DA 
rEuNIÃO DE CâMArA (OrDINÁrIA) rEALI-
ZADA EM 05 DE JuNHO DE 2017
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a Ata nº 11 da reunião 
ordinária realizada em 05 de junho de 2017.
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ACOrDO DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O 
GrOOvESprOD, uNIpESSOAL LDª. pArA A 
rEALIZAçÃO DO “BLuE WATEr 2017 – SuN-
SET pOOL pArTY 
EDOC/2017/26535
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e Groovesprod 
unipessoal Ld.ª para a realização do “Blue Wa-
ter 2017 – Sunset pool party, nos termos apre-
sentados.
prOTOCOLO DE COOpErAçÃO A CELEBrA-
DO ENTrE A ÁrEA METrOpOLITANA DO 
pOrTO E O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE 
GAIA – prOJETO “SIG METrOpOLITANO DA 
AMp”
EDOC/2017/26136
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 17.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
17.05.2017 que aprovou o protocolo de Coope-
ração a celebrar entre a Área Metropolitana do 
porto e o Município de vila Nova de Gaia, para 
o projeto “SIG Metropolitano da AMp”, nos ter-
mos protocolados.
prOTOCOLO DE COOpErAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O INSTITuTO pIAGET E O MuNICÍpIO 
DE vILA NOvA DE GAIA – CrIAçÃO DOS CEN-
TrOS QuALIFICA
EDOC/2017/19438
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara, outor-
gando o pCM o referido protocolo. 07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Instituto piaget e o Município de vila Nova de 
Gaia, para a criação dos Centros Qualifica, nos 
termos protocolados.

CONTrATO prOGrAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESpOrTIvO A CELEBrAr ENTrE O 
MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O CLu-
BE uNIÃO DESpOrTIvA LEvErENSE – OBrAS 
DE rEQuALIFICAçÃO DOS BALNEÁrIOS 
EDOC/2017/27610
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 1ª revisão ao Contrato-programa de 
Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Clube união 
Desportiva Leverense, para obras de requalifi-
cação dos balneários, no valor de € 80.000,00 
(oitenta mil euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E 
O CENTrO SOCIAL E pArOQuIAL DE SANTO 
OvÍDIO, ApOIO FINANCEIrO pArA O DESEN-
vOLvIMENTO DAS ATIvIDADES SOCIAIS E 
ApOIO AO INvESTIMENTO 
EDOC/2017/5549
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e o Centro 
Social e paroquial de Santo Ovídio, para apoio 
financeiro ao desenvolvimento das atividades 
sociais e apoio ao investimento, no valor de € 
15.000,00 (quinze mil euros), nos termos apre-
sentados. 
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA pArOQuIAL DE S. 
CrISTÓvÃO DE MAFAMuDE – ApOIO À ATIvI-
DADE 
EDOC/2017/32649
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica da 
igreja paroquial de S. Cristóvão de Mafamude, 
para apoio à atividade, no valor de € 10.000,00 
(dez mil euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESpOrTIvO A CELEBrAr ENTrE O 
MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O CLu-
BE ATLâNTICO DA MADALENA – ApOIO À 
AQuISIçÃO DE EQuIpAMENTO 
EDOC/2017/32506
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e o Clube Atlântico da Ma-
dalena, para apoio à aquisição de equipamento, 
no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), nos 
termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESpOrTIvO A CELEBrAr ENTrE O 
MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O SEMI-
NÁrIO MENOr DO SAGrADO COrAçÃO DE 
JESuS-COLÉGIO DE GAIA – ApOIO À pArTI-
CIpAçÃO DO CLuBE ANDEBOL FEMININO EM 
DIvErSOS EvENTOS 
EDOC/2017/32497
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e o Seminário Menor do Sagrado 
Coração de Jesus – Colégio de Gaia, para apoio 
à participação do Clube Andebol Feminino em 
diversos eventos, no valor de € 3.000,00 (três 
mil euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E A AS-
SOCIAçÃO DO CENTrO SOCIAL DE SErZE-
DO – COMpArTICIpAçÃO FINANCEIrA pArA 
ApOIO AO INvESTIMENTO (vIATurA) 
EDOC/2017/32439

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção do Centro Social de Serzedo, para apoio ao 
investimento (viatura), no valor de € 15.000,00 
(quinze mil euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E A 
AppADCDM – COMpArTICIpAçÃO FINANCEI-
rA pArA ApOIO AO INvESTIMENTO (vIATu-
rA) 
EDOC/2017/32437
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a AppADCDM, 
para apoio ao investimento (viatura), no valor 
de € 15.000,00 (quinze mil euros), nos termos 
apresentados. 
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O 
CENTrO SOCIAL DO CANDAL MArCO - COM-
pArTICIpAçÃO FINANCEIrA pArA ApOIO À 
SuA ATIvIDADE rEGuLAr 
EDOC/2017/32435
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e Centro Social 
do Candal Marco, para apoio à sua atividade 
regular, no valor de € 7.500,00 (sete mil e qui-
nhentos euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O CEN-
TrO SOCIAL DE SOLIDArIEDADE CrISTÃ MA-
rANATHA - COMpArTICIpAçÃO FINANCEIrA 
pArA ApOIO AO INvESTIMENTO (OBrAS) 
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EDOC/2017/32434
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e o Centro 
Social de Solidariedade Cristã Maranatha, para 
apoio ao investimento (obras) no valor de € 
10.000,00 (dez mil euros), nos termos apresen-
tados.
CONTrATO prOGrAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESpOrTIvO A CELEBrAr ENTrE O 
MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O Gru-
pO DE TEATrO AMADOr DE SANDIM- ApOIO 
pArA OBrAS NO pOLIDESpOrTIvO 
EDOC/2017/21065
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e o Grupo de Teatro Amador de 
Sandim, para apoio a obras no polidesportivo, 
no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil eu-
ros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOMESSA DE COMprA E vENDA 
DO IMÓvEL DENOMINADO “CASA DA prESI-
DÊNCIA”
EDOC/2017/636
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar após a respetiva cabimentação o deli-
berado na reunião de Câmara de 09 de janeiro 
de 2017, relativa a aquisição da casa da presi-
dência.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E O CENTrO DE rECrEIO pOpuLAr DE S. FÉ-

LIX DA MArINHA – ApOIO À pArTICIpAçÃO 
EM FESTIvAL 
EDOC/2017/29750
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e o Cen-
tro de recreio popular de S. Félix da Marinha, 
para apoio à participação em festival, no valor 
de € 5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 
apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A ASSOCIAçÃO DESpOrTIvA E CuLTurAL 
DE SANTA ISABEL – ApOIO À rEALIZAçÃO 
DO 32º. FESTIvAL DE FOLCLOrE DE CANELAS
EDOC/2017/24073
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção Desportiva e Cultural de Santa Isabel, para 
apoio à realização do 32º Festival de Folclore 
de Canelas, no valor de € 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E O AGrupAMENTO DE ESCOLAS, ESCuLTOr 
ANTÓNIO FErNANDES DE SÁ – ApOIO À EDI-
çÃO DE uM LIvrO NO âMBITO DO prOJETO 
COOpErA 
EDOC/2017/22309
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Agrupamen-
to de Escolas, Escultor António Fernandes de 
Sá, para apoio à edição de um livro no âmbi-
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to do projeto Coopera, no valor de €2.000,00 
(dois mil euros), nos termos apresentados. 
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A COMISSÃO DE FESTAS DA MADALENA - 
ApOIO À OrGANIZAçÃO DAS FESTAS NOSSA 
SENHOrA DA HOrA E SANTA MArIA MADA-
LENA 
EDOC/2017/29748
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Comissão 
de Festas da nossa Senhora da Hora e Santa 
Maria Madalena, para apoio às Festas de 2017, 
no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados. ACOrDO DE 
COLABOrAçÃO A CELEBrAr ENTrE O Mu-
NICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E A FÁBrI-
CA DA IGrEJA pArOQuIAL DE SÃO MAMEDE 
DE SErZEDO - ApOIO À OrGANIZAçÃO DAS 
FESTAS EM HONrA DE NOSSA SENHOrA DE 
FONTES 
EDOC/2017/28081
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial de São Mamede de Serzedo, 
para apoio à organização das Festas em Hon-
ra de nossa Senhora de Fontes, no valor de € 
1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A ASSOCIAçÃO CuLTurAL E DESpOrTIvA 
DO S. JOÃO DA SErrA - ApOIO À OrGANIZA-
çÃO DAS FESTAS DE SANTO ANTÓNIO 
EDOC/2017/30961
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 

12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
Cultural e Desportiva do S. João da Serra, para 
apoio à organização das Festas de Santo An-
tónio, no valor de € 1.000,00 (mil euros), nos 
termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A ASSOCIAçÃO E A FÁBrICA DA IGrEJA 
pArOQuIAL DA FrEGuESIA DE SANTA MA-
rIA DE SANDIM - ApOIO À OrGANIZAçÃO DA 
FESTA NOSSA SENHOrA DAS NEvES – CAL-
vÁrIO SANDIM
EDOC/2017/28717
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Fá-
brica da Igreja paroquial da Freguesia de Santa 
Maria de Sandim, para apoio à organização da 
Festa da Nossa Senhora das Neves – Calvário 
Sandim, no valor de € 1.000,00 (mil euros), nos 
termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA pArOQuIAL DA FrE-
GuESIA DE CrESTuMA - ApOIO À OrGANIZA-
çÃO DAS FESTAS EM HONrA DE SANTA MA-
rINHA DE CrESTuMA 
EDOC/2017/26776
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial da Freguesia de Crestuma, 
para apoio à organização das Festas em Honra 
de Santa Marinha de Crestuma, no valor de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos ter-
mos apresentados. 
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
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ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E O OrFEÃO DA MADALENA - ApOIO À rEA-
LIZAçÃO DE OBrAS NA SEDE 
EDOC/2017/8943
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Orfeão da 
Madalena, para apoio à realização de obras na 
sede, no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), 
nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A SOCIEDADE FILArMÓNICA DE CrESTu-
MA - ApOIO AO ESTÁGIO D’OurO 
EDOC/2017/35049
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a So-
ciedade Filarmónica de Crestuma, para apoio 
ao Estágio d’Ouro, no valor de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados. 
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A ACADEMIA DE MuSICA DE vILAr DE pA-
rAÍSO – XIv FESTIvAL DE MuSICA pArA JO-
vENS – GAIA 2017 
EDOC/2017/29743
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Aca-
demia de Música de vilar do paraíso, para apoio 
ao XIv Festival de Música para Jovens – Gaia 
2017, no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 

ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A FuNDAçÃO CONSErvATÓrIO rEGIONAL 
DE GAIA – 24ª. EDIçÃO DO FESTIvAL INTEr-
NACIONAL DE MuSICA DE GAIA 
EDOC/2017/32397
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Fundação 
Conservatório regional de Gaia, para apoio à 
realização da 24ª Edição do Festival Internacio-
nal de Música de Gaia, no valor de € 15.000,00 
(quinze mil euros), nos termos apresentados. 
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E OS rESTAurADOrES AvINTENSES – ApOIO 
pArA OBTENçÃO DE prOJECTOS DE ArQuI-
TETurA 
EDOC/2017/31908
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e os restaura-
dores Avintenses, para apoio para obtenção de 
projetos de arquitetura, no valor de € 10.000,00 
(dez mil euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A ASSOCIAçÃO HuMANITÁrIA DOS BOM-
BEIrOS vOLuNTÁrIOS COIMBrÕES – ApOIO 
pArA OBrAS 
EDOC/2017/31646
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação Humanitária dos Bombeiros voluntá-
rios Coimbrões, para apoio a obras, no valor de 
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€ 60.000,00 (sessenta mil euros), nos termos 
apresentados.
ACOrDO DE COLABOrAçÃO A CELEBrAr 
ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA 
E A CONFrArIA DO SANTÍSSIMO SACrA-
MENTO DE SANTA MArINHA – ApOIO À Or-
GANIZAçÃO DAS FESTAS DE SANTA MArI-
NHA 2017 
EDOC/2017/31574
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Confraria 
do Santíssimo Sacramento de Santa Marinha, 
para apoio à organização das Festas de Santa 
Marinha 2017, no valor de € 6.000,00 (seis mil 
euros), nos termos apresentados.
prOTOCOLO DE COLABOrAçÃO A CELE-
BrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE 
GAIA E A uNIÃO DE FrEGuESIAS DE SErZE-
DO E pErOSINHO – SEGuNDA rEvISÃO AO 
prOTOCOLO CELEBrADO EM 20 DE JuLHO 
DE 2008 
EDOC/2017/31424
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 2ª revisão ao protocolo de Colabora-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova 
de Gaia e a união de Freguesias de Serzedo e 
perosinho, para apoio a obras, no valor de € 
15.000,00 (quinze mil euros), nos termos apre-
sentados. 
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E 
A ASSOCIAçÃO DE SOLIDArIEDADE SOCIAL 
DE LEvEr – COMpArTICIpAçÃO FINANCEIrA 
pArA ApOIO AO INvESTIMENTO 
EDOC/2017/29770
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 

13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Solidariedade Social de Lever, para apoio ao 
investimento, no valor de € 10.000,00 (dez mil 
euros), nos termos apresentados. 
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E A AS-
SOCIAçÃO DE SOLIDArIEDADE DE CrESTu-
MA – COMpArTICIpAçÃO FINANCEIrA pArA 
ApOIO AO INvESTIMENTO (vIATurA)
EDOC/2017/22594
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Solidariedade de Crestuma, para apoio ao 
investimento (viatura), no valor de € 10.000,00 
(dez mil euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E 
A ASSOCIAçÃO DE SOLIDArIEDADE HuMA-
NITÁrIA DE CANELAS – COMpArTICIpAçÃO 
FINANCEIrA pArA ApOIO À SuA ATIvIDADE 
rEGuLAr
EDOC/2017/29746
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção de Solidariedade Humanitária de Canelas, 
para apoio à sua atividade regular, no valor de 
€ 10.000,00 (dez mil euros), nos termos apre-
sentados.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E CEN-
TrO SOCIAL E pArOQuIAL DA IGrEJA DO 
SENHOr vErA CruZ DO CANDAL – ApOIO 
FINANCEIrO pArA ApOIO AO INvESTIMENTO 
EDOC/2017/29756
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Centro So-
cial e paroquial da Igreja do Senhor vera Cruz 
do Candal, para apoio ao investimento, no valor 
de € 60.000,00 (sessenta mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E O CEN-
TrO SOCIAL MÁrIO MENDES COSTA – COM-
pArTICIpAçÃO FINANCEIrA pArA ApOIO AO 
INvESTIMENTO (vIATurA)
EDOC/2017/27512
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e Centro Social 
Mário Mendes Costa, para apoio ao investimen-
to (viatura), no valor de € 15.000,00 (quinze mil 
euros), nos termos apresentados. 
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E 
CErCI – COOpErATIvA pArA A EDuCAçÃO 
E rEABILITAçÃO DOS CIDADÃOS INADApTA-
DOS – COMpArTICIpAçÃO FINANCEIrA pArA 
ApOIO AO INvESTIMENTO
EDOC/2017/21740
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a CErCI – Co-
operativa para a Educação e reabilitação dos 
Cidadãos Inadaptados, para apoio ao investi-
mento, no valor de € 15.000,00 (quinze mil eu-
ros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESpOrTIvO 2017/2018 pArA ApOIO 
ATIvIDADE DESpOrTIvA A CELEBrAr ENTrE 

O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E CIN-
QuENTA E OITO ASSOCIAçÕES E CLuBES, NO 
MONTANTE GLOBAL DE € 138.310,00 (CENTO 
E TrINTA E OITO MIL, TrEZENTOS E DEZ Eu-
rOS) - rETIFICAçÃO DA DATA DO rEFErIDO 
CONTrATO pArA 2016/2017
EDOC/2017/32735
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a data do Contrato programa de desenvol-
vimento desportivo para 2016/2017, destinado 
ao apoio à atividade desportiva a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e cinquenta e 
oito Associações e Clubes, no montante global 
de € 138.310,00 (cento e trinta e oito mil, tre-
zentos e dez euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA DESpOrTIvO A CE-
LEBrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA 
DE GAIA E O CLuBE DE ANDEBOL DE S. FÉLIX 
DA MArINHA – ApOIO À DESLOCAçÃO DA 
EQuIpA SÉNIOr FEMININA
EDOC/2017/32404
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa Desportivo a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de Gaia e 
o Clube de Andebol de S. Félix da Marinha, para 
apoio à deslocação da equipa sénior feminina, 
no valor de € 470,00 (quatrocentos e setenta 
euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE pArCErIA DE INTEGrAçÃO DE 
CuIDADOS E vALOrIZAçÃO DO pErCurSO 
DO uTENTE SNS NA ÁrEA DE prOGrAMA DE 
INTErvENçÃO DE SAÚDE MENTAL EM MEIO 
ESCOLAr A CELEBrAr ENTrE O ACES DE 
GAIA, CENTrO HOSpITALAr DE vILA NOvA 
DE GAIA/ESpINHO E.p.E., AGrupAMENTO DE 
ESCOLAS Dr. COSTA MATOS, ESCOLA SE-
CuNDÁrIA ALMEIDA GArrETT, ESCOLA SE-
CuNDÁrIA COM 3º. CICLO DO ENSINO BÁSI-
CO INÊS DE CASTrO E A CâMArA MuNICIpAL 
DE vILA NOvA DE GAIA
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EDOC/2017/30321
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria de Integração de 
Cuidados e valorização do percurso do uten-
te SNS na área de programa de Intervenção de 
Saúde Mental em Meio Escolar a celebrar en-
tre o ACES de Gaia, o Centro Hospitalar de vila 
Nova de Gaia/Espinho E.p.E., o Agrupamento 
de Escolas Dr. Costa Matos, a Escola Secundá-
ria Almeida Garrett, a Escola Secundária com 
3º Ciclo do Ensino Básico Inês de Castro e a Câ-
mara Municipal de vila Nova de Gaia, nos ter-
mos apresentados.
ACOrDO DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA, ArrÁ-
BIDA SHOppING rEprESENTADO pOr CrE-
ATIvE INDuSTrIES prOGrAMMES BY SC E A 
FuNDAçÃO CASA DA MÚSICA – CONCErTO 
SINFÓNICO ANuAL DESIGNADO “ArrÁBIDA 
SINFÓNICA”
EDOC/2017/32436
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia, o Arrábida 
Shopping representado por Creative Industries 
programmes By SC e a Fundação Casa da Mú-
sica, para a realização de concerto sinfónico 
anual, designado “Arrábida Sinfónica”, no valor 
de € 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos 
euros), nos termos apresentados.
pEDIDO DE ISENçÃO DE pAGAMENTO DE 
TAXAS rELATIvA A AçÃO DE FOrMAçÃO 
DE prIMEIrOS SOCOrrOS, MINISTrADA pE-
LOS BOMBEIrOS SApADOrES À FuNDAçÃO 
OBrA pADrE LuÍS 
EDOC/2017/26977
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 

13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas à ação de formação de primeiros 
socorros, ministrada pelos Bombeiros Sapado-
res de vila Nova de Gaia, no valor de € 703,09 
(setecentos e três euros e nove cêntimos), soli-
citado pela Fundação padre Luís.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E 
O CENTrO SOCIAL E pArOQuIAL DE pErO-
SINHO – ApOIO FINANCEIrO pArA DESEN-
vOLvIMENTO DE ATIvIDADES SOCIAIS BEM 
COMO O ApOIO AO INvESTIMENTO 
EDOC/2017/62733
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Centro So-
cial e paroquial de perosinho, para apoio finan-
ceiro ao desenvolvimento de atividades sociais, 
bem como, o apoio ao investimento, no valor 
de € 15.000,00 (quinze mil euros), nos termos 
apresentados. 
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E 
A ASSOCIAçÃO CENTrO DE ACOLHIMENTO 
SErrA DO pILAr – ApOIO FINANCEIrO pArA 
DESENvOLvIMENTO DE ATIvIDADES SOCIAIS 
BEM COMO O ApOIO AO INvESTIMENTO 
EDOC/2017/20825
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção Centro de Acolhimento da Serra do pilar, 
para apoio financeiro ao desenvolvimento de 
atividades sociais, bem como, o apoio ao inves-
timento, no valor de € 12.500,00 (doze mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados.
prOJETO DE EDuCAçÃO FINANCEIrA “NO 
pOupAr ESTÁ O GANHO” 
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EDOC/2017/31838
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a continuidade da implementação do proje-
to de educação financeira “ No poupar está o 
Ganho”, para o ano letivo 2017/2018, valor de 
€2,400,00 (dois mil e quatrocentos euros).
A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Duar-
te ramos Ferreira ausentou-se da reunião.
rELATÓrIO DE AvALIAçÃO DO CuMprIMEN-
TO DO ESTATuTO DO DIrEITO DE OpOSIçÃO 
NO ANO 2016 
EDOC/2017/26353
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter o presente assunto à aprovação da As-
sembleia Municipal, nos termos informados.

DEPARTAMENTo DE ASSuNToS juRÍDICoS
rEGuLAMENTO QuE CrIA A BOLSA DE MÉ-
rITO ACADÉMICO E DESpOrTIvO rICArDO 
QuArESMA, 
EDOC/2017/4475
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a versão final do projeto de regula-
mento que cria a Bolsa de Mérito Académico 
e Desportivo ricardo Quaresma, bem como o 
relatório Final, respetiva nota justificativa e pa-
recer do Conselho Municipal de Juventude, nos 
termos informados.    
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
prOJETO DE rEGuLAMENTO MuNICIpAL DE 
ATrIBuIçÃO DE BENEFÍCIOS pÚBLICOS  
EDOC/2017/31456
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o proje-
to de regulamento Municipal de Atribuição de 
Benefícios públicos, nos termos informados. 
ADESÃO DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NOvA DE GAIA A AIZA (ASSOCIAçÃO IBÉrI-
CA DE ZOOS E AQuÁrIOS) – pASSAGEM DE 
TITuLArIDADE DE MEMBrO DA AIZA
EDOC/2017/24712
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter o presente assunto à aprovação da As-
sembleia Municipal, nos termos informados.
MINISTÉrIO pÚBLICO – prOCurADOrIA DA 
rEpÚBLICA DA COMArCA DO pOrTO – DIAp 
– 1ª. SECçÃO DE vILA NOvA DE GAIA – prOC.º. 
2740/16.3T9vNG
EDOC/2017/32551
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

CONCurSO pÚBLICO COM puBLICIDADE 
INTErNACIONAL pArA A prESTAçÃO DE 
SErvIçOS NO âMBITO DA FOrMAçÃO, SE-
GurANçA E DESENvOLvIMENTO DE ATIvIDA-
DES AQuÁTICAS NAS pISCINAS MuNICIpAIS 
E SErvIçOS ADMINISTrATIvOS, rECEçÃO, 
CONTrOLO E ApOIO NA pISCINA MuNICIpAL 
DA GrANJA – DESCOBErTA DO CONCELHO 
DE vILA NOvA DE GAIA – ALTErAçÕES à MI-
NuTA DO MODELO DE GArANTIA BANCÁrIA.
EDOC/2017/29696
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara 
para ratificação. 13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
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tificar o despacho do Sr. vice-presidente que 
aprovou as alterações à minuta do modelo de 
garantia bancária, solicitado pelo adjudicatário, 
o concorrente/agrupamento constituído pelas 
empresas “Nível Ativo, unipessoal Ld.ª e “Ocea-
nilang Ld.ª, nos termos informados.
rELATÓrIO E CONTAS CONSOLIDADAS DO 
MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA rELATIvO 
AO ANO 2016
EDOC/2017/31839
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o relatório e Contas Consolidadas do 
Município de vila Nova de Gaia relativo ao ano 
de 2016, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal. 
pEDIDO DE ISENçÃO DE pAGAMENTO DE TA-
XAS rELATIvA AO pEDIDO DE INSTALAçÃO E 
FuNCIONAMENTO DE rECINTO IMprOvISA-
DO, NO vALOr DE € 43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EurOS E DEZOITO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA COMISSÃO DE FESTAS EM HONrA DE S. 
JOÃO DO CurrO 
EDOC/2017/31349
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas ao pedido de instalação e fun-
cionamento de recinto improvisado, no valor de 
€ 43,18 (quarenta e três euros e dezoito cên-
timos), solicitado pela Comissão de Festas em 
honra de S. João do Curro, nos termos informa-
dos. 
ALIENAçÃO EM HASTA pÚBLICA DE TErrE-
NO COM A ÁrEA DE 3.683 M2, SITO NA ruA 
DE ENTrE CAMpOS, uNIÃO DAS FrEGuESIAS 
DE pEDrOSO E SEIXEZELO
EDOC/2017/29792
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação em hasta pública de terre-
no com a área de 3.683m2, sito na rua de Entre 
Campos, união de Freguesias de pedroso e Sei-
xezelo, nos termos informados.
DESAFETAçÃO DO DOMÍNIO pÚBLICO pArA 
O DOMÍNIO prIvADO MuNICIpAL DA pArCE-
LA DE TErrENO COM A ÁrEA DE 1064M2, 
SITA NA Av. pEDrO HISpANO, LuGAr DO 
MOSTEIrO, uNIÃO DE FrEGuESIAS DE pE-
DrOSO E SEIXEZELO – rETIFICAçÃO DA DE-
LIBErAçÃO DE CâMArA DE 05 DE DEZEM-
BrO DE 2016
EDOC/2016/65382
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 05 de dezem-
bro de 2016 e aprovar a desafetação do domí-
nio público para o domínio privado municipal 
da parcela de terreno com a área de 1064m2, 
sita na Av.ª pedro Hispano, Lugar do Mosteiro, 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal. 
DESAFETAçÃO DO DOMÍNIO pÚBLICO pArA 
O DOMÍNIO prIvADO MuNICIpAL DO TEr-
rENO COM A ÁrEA DE 4280,00M2, SITO NA 
ALAMEDA DO CEDrO, uNIÃO DE FrEGuE-
SIAS DE MAFAMuDE E vILAr DO pArAÍSO
EDOC/2016/23541
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a desafetação do domínio público para 
o domínio privado municipal do terreno com a 
área de 4280,00m2, sito na Alameda do Cedro, 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal. 
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CEDÊNCIA EM rEGIME DE DIrEITO DE CO-
MODATO À ASSOCIAçÃO TuNA ACADÉMICA 
DE OLIvEIrA DO DOurO DA ESCOLA EB 1 DA 
FOrMIGOSA, SITA NA TrAvESSA DINA TErE-
SA, OLIvEIrA DO DOurO
EDOC/2016/60797
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
- aprovar a cedência em regime de comoda-
to à Associação Tuna Académica de Oliveira 
do Douro, pelo prazo de 40 anos a contar da 
data da celebração do respetivo contrato, das 
antigas instalações da Escola EB1 da Formigo-
sa, sita na praceta Dina Teresa, Lugar da Formi-
gosa, freguesia de Oliveira do Douro, descrita 
na segunda conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia, sob o número 5004 e inscri-
ta na matriz predial urbana sob o artigo 7008, 
para nelas ser instalada a sua sede;
- aprovar a minuta do respetivo contrato de co-
modato.
CEDÊNCIA GrATuITA DE uMA pArCELA DE 
TErrENO COM A ÁrEA DE 2773M2, SITA NA 
ruA DO FONTÃO, FrEGuESIA DE CANIDELO, 
DESTINADA A EXECuçÃO/rEQuALIFICAçÃO 
DO rEFErIDO ArruAMENTO
EDOC/2016/10932
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Informação de 14.02.2017 do Sr. vice-
-presidente, nos termos apresentados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 113,73 (CENTO E TrEZE EurOS 
E SETENTA E TrÊS CÊNTIMOS), pArA DESLO-
CAçÃO AO CLuBE NÁuTICO DE CrESTuMA, 
NO DIA 02 DE JuNHO DE 2017, SOLICITADO 
pELA ESCOLA SECuNDÁrIA DIOGO MACEDO
EDOC/2017/30163
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 113,73 (cento e treze euros e seten-
ta e três cêntimos), para deslocação ao Clube 
Náutico de Crestuma, no dia 02 de junho de 
2017, solicitado pela Escola Secundária Diogo 
Macedo, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 44,04 (QuArENTA E QuATrO 
EurOS E QuATrO CÊNTIMOS), pArA DESLO-
CAçÃO A CANELAS, NO DIA 01 DE JuNHO DE 
2017, SOLICITADO pEL0 INSTITuTO DAS Ar-
TES E IMAGEM
EDOC/2017/29916
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 44,04 (quarenta e quatro euros e quatro 
cêntimos), para deslocação a Canelas, no dia 01 
de junho de 2017, solicitado pelo Instituto das 
Artes e Imagem, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 457,61 (QuATrOCENTOS E 
CINQuENTA E SETE EurOS E SESSENTA E uM 
CÊNTIMOS), pArA DESLOCAçÃO A FÁTIMA, 
NO DIA 01 DE JuNHO DE 2017, SOLICITADO 
pELA ASSOCIAçÃO DE SOLIDArIEDADE DE 
LEvEr
EDOC/2017/29926
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 457,61 (quatrocentos e cinquenta e 
sete euros e sessenta e um cêntimos), para des-
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locação a Fátima, no dia 01 de junho de 2017, 
solicitado pela Associação de Solidariedade de 
Lever, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 575,83 (QuINHENTOS E 
SETENTA E CINCO EurOS E OITENTA E TrÊS 
CÊNTIMOS), pArA DESLOCAçÃO A FÁTIMA, 
NO DIA 28 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO 
pELA ASSOCIAçÃO rECrEATIvA, CuLTurAL 
E DESpOrTIvA DO MONTE GrANDE
EDOC/2017/28947
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 575,83 (quinhentos e 
setenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos), 
ou seja, o valor de € 403,08 (quatrocentos e 
três euros e oito cêntimos), para deslocação a 
Fátima, no dia 28 de maio de 2017, solicitado 
pela Associação recreativa, Cultural e Despor-
tiva do Monte Grande, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 42,51 (QuArENTA E DOIS 
EurOS E CINQuENTA E uM CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO AO ZOO DE SANTO INÁCIO-
-AvINTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2017, SOLI-
CITADO pELA ESCOLA BÁSICA DO FrEIXIEI-
rO
EDOC/2017/28961
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 42,51 (quarenta e dois euros e cin-
quenta e um cêntimos), para deslocação ao 
Zoo de Santo Inácio-Avintes, no dia 29 de maio 
de 2017, solicitado pela Escola Básica do Frei-
xieiro, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-

XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 537,43 (QuINHENTOS E 
TrINTA E SETE E QuArENTA E TrÊS CÊNTI-
MOS), pArA DESLOCAçÃO A BrAGANçA, NO 
DIA 27 DE MAIO DE 2017, SOLICITADO pELO 
GrupO DESpOrTIvO BOLACESTO
EDOC/2017/28929
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 537,43 (quinhentos 
e trinta e sete e quarenta e três cêntimos), ou 
seja, o valor de € 376,20 (trezentos e setenta e 
seis euros e vinte cêntimos), para deslocação a 
Bragança, no dia 27 de maio de 2017, solicitado 
pelo Grupo Desportivo Bolacesto, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 44,04 (QuArENTA E QuATrO 
EurOS E QuATrO CÊNTIMOS), pArA DESLO-
CAçÃO AO QuArTEL DOS BOMBEIrOS SApA-
DOrES DE GAIA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, 
SOLICITADO pELA FuNDAçÃO JOAQuIM OLI-
vEIrA LOpES
EDOC/2017/29558
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 44,04 (quarenta e quatro euros e 
quatro cêntimos), para deslocação ao quartel 
dos Bombeiros Sapadores de Gaia, no dia 31 
de maio de 2017, solicitado pela Fundação Jo-
aquim Oliveira Lopes, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 36,99 (TrINTA E SEIS Eu-
rOS E NOvENTA E NOvE CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO A CANELAS, NO DIA 25 DE 
MAIO DE 2017, SOLICITADO pELO INSTITuTO 
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DAS ArTES E IMAGEM
EDOC/2017/28388
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 36,99 (trinta e seis euros e noventa e 
nove cêntimos), para deslocação a Canelas, no 
dia 25 de maio de 2017, solicitado pelo Instituto 
das Artes e Imagem, nos termos informados
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
NO vALOr € 483,74 (QuATrOCENTOS E OI-
TENTA E TrÊS EurOS E SETENTA E QuATrO 
CÊNTIMOS), pArA DESLOCAçÃO À MArINHA 
GrANDE E ALCOBAçA, NO DIA 31 DE MAIO 
DE 2017, SOLICITADO pELA ASSOCIAçÃO DAS 
ESCOLAS DO TOrNE E prADO
EDOC/2017/29373
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 483,74 (quatrocentos e oitenta e três 
euros e setenta e quatro cêntimos), para des-
locação à Marinha Grande e Alcobaça, no dia 
31 de maio de 2017, solicitado pela Associação 
das Escolas do Torne e prado, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS, SOLICI-
TADO pELA ASSOCIAçÃO CrASTuMIA CEN-
TrO CuLTurAL DE CrESTuMA
EDOC/2017/31819
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas, solicitado 

pela Associação Crastumia Centro Cultural de 
Crestuma, nos termos da informação. 
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 409,15 (QuATrOCENTOS 
E NOvE EurOS E QuINZE CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO A FÁTIMA, NO DIA 07 DE Ju-
NHO DE 2017, SOLICITADO pELO LAr SANTA 
ISABEL
EDOC/2017/30998
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 409,15 (quatrocentos e nove euros 
e quinze cêntimos), para deslocação a Fátima, 
no dia 07 de junho de 2017, solicitado pelo Lar 
Santa Isabel, nos termos informados
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 105,81 (CENTO E CINCO 
EurOS E OITENTA E uM CÊNTIMOS), pArA 
DESLOCAçÃO A LEçA DO BALIO, NO DIA 08 
DE JuNHO DE 2017, SOLICITADO pELA ESCO-
LA EB 1 /JI DO MArCO
EDOC/2017/31057
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor € 105,81 (cento e cinco euros e oitenta e um 
cêntimos), para deslocação a Leça do Balio, no 
dia 08 de junho de 2017, solicitado pela Escola 
EB 1 /JI do Marco, nos termos informados
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, NO vALOr € 40,42 (QuArENTA EurOS 
E QuArENTA E DOIS CÊNTIMOS), pArA DES-
LOCAçÃO A CANELAS, NO DIA 08 DE JuNHO 
DE 2017, SOLICITADO pELO INSTITuTO DAS 
ArTES E IMAGEM
EDOC/2017/31037
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 40,42 (quarenta euros e quarenta e 
dois cêntimos), para deslocação a Canelas, no 
dia 08 de junho de 2017, solicitado pelo Institu-
to das Artes e Imagem, nos termos informados
pEDIDO DE DISpENSA pAGAMENTO DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃO DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, NO vALOr € 820.79 (OITOCENTOS 
E vINTE EurOS E SETENTA E NOvE CÊNTI-
MOS), pArA DESLOCAçÃO A SETÚBAL, NO 
DIA 04 DE JuNHO DE 2017, SOLICITADO pELO 
FuTEBOL CLuBE DE GAIA
EDOC/2017/30428
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 820,79 (oitocentos 
e vinte euros e setenta e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de € 574,55 (quinhentos e setenta 
e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), 
para deslocação a Setúbal, no dia 04 de junho 
de 2017, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, 
nos termos informados

DIREÇÃo MuNICIPAL DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBLICoS

AuTOrIZAçÃO pArA ABErTurA DO prOCE-
DIMENTO rELATIvO À EXECuçÃO DA OBrA 
“pATA – pLATAFOrMA DE ACOLHIMENTO 
ANIMAL (1ª. FASE) – AprOvAçÃO DO JÚrI DE 
prOCEDIMENTOS – AprOvAçÃO DO prOJE-
TO DE EXECuçÃO, prOGrAMA DO CONCur-
SO, CADErNO DE ENCArGOS E DEMAIS pE-
çAS
EDOC/2017/29817
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.31.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Autorizar a abertura do procedimento relati-
vo à execução da obra “pATA – plataforma de 
Acolhimento e Tratamento Animal (1ª fase), por 
concurso público, nos termos da alínea b) do 
artigo 19º e 130º e seguintes do CCp;
2. Aprovar o Júri do procedimento, coadjuva-
do, nos termos do nº 5 do artigo 68º do CCp, 
pela Drª Susana Barbosa, igualmente gestora 
do presente procedimento de contratação;
3. Aprovar o projeto de execução, programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e demais pe-
ças.
AQuISIçÃO DE SErvIçOS pOr AJuSTE DIrE-
TO DE FOrNECIMENTO DE ENErGIA ELÉTrI-
CA pArA INSTALAçÕES MuNICIpAIS, ABEr-
TurA DE prOCEDIMENTO - CADErNO DE 
ENCArGOS 
EDOC/2017/25054
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação da “Aquisição de Serviços 
por Ajuste Direto de Fornecimento de Energia 
Elétrica para Instalações Municipais” à empresa 
EDp Comercial, pelo valor de € 2.764.064,00, 
com IvA incluído, nos termos informados
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr COLOCAçÃO TEMpOrÁrIA DE 
OITO SINAIS DE TrâNSITO, pArA A rEALIZA-
çÃO DO EvENTOS “NOITES DE vErÃO”, EN-
TrE OS DIAS 28 DE JuLHO A 05 DE AGOSTO, 
NO vALOr DE € 244,00 (DuZENTOS E QuA-
rENTA E QuATrO EurOS), SOLICITADO pELA 
uNIÃO DE FrEGuESIAS GrIJÓ E SErMONDE
EDOC/2017/22998
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to pela colocação temporária de oito sinais de 



CâMArA MuNICIpAL

Nº 80 | JuNHO 2017 | BOLETIM MuNICIpAL

60

trânsito, no valor de € 244,00 (duzentos e qua-
renta e quatro euros), solicitado pela união de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO NA ruA 
DAS CHIEIrAS – FrEGuESIA DE CANIDELO 
EDOC/2017/29087
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.

pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO NA TrA-
vESSA DAS COruJEIrAS – FrEGuESIA DE 
CANIDELO
EDOC/2017/18392
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO EM 
vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA DE 
CrESTuMA, pArA A rEALIZAçÃO DA “FESTA 
prOCISSÃO DE FÉ DAS CrIANçAS”, NO DIA 11 
DE JuNHO, NO vALOr DE € 258,30 (DuZEN-
TOS E CINQuENTA E OITO EurOS E TrINTA 
CÊNTIMOS), SOLICITADO pELO Sr. pADrE 
DOMINGOS GOMES DuArTE DO AIDO
EDOC/2017/28931
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de Crestuma, para a 
realização da “Festa procissão de Fé das Crian-
ças”, no dia 11 de junho, no valor de € 258,30 
(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cên-

timos), solicitado pelo Sr. padre Domingos Go-
mes Duarte do Aido, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO 
EM vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA 
DE LEvEr, pArA A rEALIZAçÃO DO “FrEE 
TrAIL – AGOSTO SOLIDÁrIO”, NO DIA 13 DE 
AGOSTO, NO vALOr DE € 86,10 (OITENTA E 
SEIS EurOS E DEZ CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDOC/2017/26586
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de Lever, para a reali-
zação do “Free Trail – Agosto Solidário”, no dia 
13 de agosto, no valor de € 86,10 (oitenta e seis 
euros e dez cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO EM 
vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA DE 
pErOSINHO, pArA A rEALIZAçÃO DAS “FES-
TAS EN HONrA DE S. pEDrO”, NOS DIAS 28, 
29 E 30 DE JuNHO, NO vALOr DE € 190,15 
(CENTO E NOvENTA EurOS E QuINZE CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuE-
SIAS DE SErZEDO E pErOSINHO
EDOC/2017/28428
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de perosinho, para a 
realização das “Festas em Honra de S. pedro”, 
nos dias 28, 29 e 30 de junho, no valor de € 
190,15 (cento e noventa euros e quinze cênti-
mos), solicitado pela união de Freguesias de 
Serzedo e perosinho, nos termos informados.
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pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO 
EM vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA 
DE AvINTES, pArA A rEALIZAçÃO DA “prO-
vA DE BTT – BrOA DE AvINTES”, NO DIA 15 
DE JuNHO, NO vALOr DE € 102,65 (CENTO 
E DOIS EurOS E SESSENTA E CINCO CÊNTI-
MOS), SOLICITADO pELA JuNTA DE FrEGuE-
SIA DE AvINTES
EDOC/2017/29148
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de Avintes, para a re-
alização da “prova de BTT – Broa de Avintes”, 
no dia 15 de junho, no valor de € 102,65 (cento 
e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS pOr INTErrupçÃO DE TrâNSITO EM 
vÁrIOS ArruAMENTOS NA FrEGuESIA DE 
CrESTuMA, pArA A rEALIZAçÃO DAS “36ª 
MArATONA INTErNACIONAL DE CANOAGEM 
DE CrESTuMA”, NO DIA 11 DE JuNHO, NO vA-
LOr DE € 43,05 (QuArENTA E TrÊS EurOS E 
CINCO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDOC/2017/28978
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas por interrupção de trânsito em vários 
arruamentos na freguesia de Crestuma, para a 
realização das “36ª Maratona Internacional de 
Canoagem de Crestuma”, no dia 11 de junho, no 
valor de € 43,05 (quarenta e três euros e cinco 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados

rESTITuIçÃO DA TAXA pAGA pELA INTEr-
rupçÃO DE TrâNSITO NA ruA DE S. LOu-
rENçO, EM vILAr DE ANDOrINHO, SOLICI-
TADO pELO Sr. NuNO MIGuEL FErNANDES 
FIGuEIrEDO, pELA NÃO rEALIZAçÃO DO 
EvENTO
EDOC/2017/11886
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a restituição da taxa paga pela interrupção 
de trânsito na rua de S. Lourenço, em vilar de 
Andorinho, no valor de € 59,62 (cinquenta e 
nove euros e sessenta e dois cêntimos), solici-
tado pelo Sr. Nuno Miguel Fernandes Figueire-
do, pela não realização do evento, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DE TAXAS rELATIvAS AO LICENCIAMEN-
TO DE DOIS LuGArES DE ESTACIONAMENTO 
prIvATIvO NA prACETA COLÉGIO DE GAIA 
– MAFAMuDE, pArA OS MESES DE JuLHO A 
DEZEMBrO DE 2017, NO vALOr DE € 2.158,80 
(DOIS MIL CENTO E CINQuENTA E OITO Eu-
rOS E OITENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELO CLuBE DE NATAçÃO ONDA AZuL
EDOC/2017/22161
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento de 
dois lugares de estacionamento privativo na 
praceta Colégio de Gaia – Mafamude, para os 
meses de julho a dezembro de 2017, no valor 
de € 2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito 
euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo Clube 
de Natação Onda Azul, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL PARA A INCLuSÃo 
SoCIAL

pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃO DE 
EQuIpAMENTOS MuNICIpAIS (pISCINA MuNI-
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CIpAL DE MArAvEDI), NO vALOr DE € 345,00 
(TrEZENTOS E QuArENTA E CINCO EurOS), 
SOLICITADO pOr CArLOS JOSÉ pErEIrA 
MONTEIrO
EDOC/2017/26141
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
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 € 345,00 (trezentos e quarenta e cinco 
euros), solicitado por Carlos José pereira Mon-
teiro, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃO DE 
EQuIpAMENTOS MuNICIpAIS (pISCINA MuNI-
CIpAL DE MArAvEDI), NO vALOr DE € 218,75 
(DuZENTOS E DEZOITO EurOS E SETENTA E 
CINCO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E S. pE-
DrO DA AFurADA
EDOC/2017/20391
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
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 € 218,75 (duzentos e dezoito euros e 
setenta e cinco cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Santa Marinha e S. pedro da 
Afurada, nos termos informados.
prOpOSTA DE ANuLAçÃO DAS MuLTAS E 
DEvOLuçÃO DAS TAXAS DE INSCrIçÃO LI-
QuIDADAS EM DupLICADO AOS uTENTES A 
SEGuIr DISCrIMINADOS: CÉSAr ANDrADE 
MACHADO; MArIA SÁ pACHECO; JOÃO SÁ 
pACHECO; ANA LuÍSA COSTA LEITÃO E SOu-
SA; TIAGO COSTA LEITÃO E SOuSA
EDOC/2017/21160
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação das multas e devolução das 
taxas de inscrição liquidadas em duplicado aos 
utentes a seguir discriminados: César Andrade 
Machado; Maria Sá pacheco; João Sá pacheco; 
Ana Luísa Costa Leitão e Sousa; Tiago Costa 
Leitão e Sousa, nos termos informados
prOCEDIMENTO DE HASTA pÚBLICA pArA 
ATrIBuIçÃO DAS LOJAS DO NOvO MErCADO 
DA AFurADA 
EDOC/2017/32910
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição das lojas do Mercado da 
Afurada, através de procedimento público – 
Hasta pública, por um período de 5 anos, nos 
termos do programa de procedimentos, com as 
seguintes condições:
1. a) valor Base de Licitação – 40 € (quarenta 
euros); b) Lance mínimo de licitação – 10 € (dez 
euros); c) A atribuição das lojas de peixe fres-
co sejam atribuídas a residentes na freguesia da 
Afurada, que comprovadamente se encontrem 
em situação de desemprego ou se dediquem à 
venda ambulante de peixe.
2. A atribuição das lojas aos atuais ocupantes 
de caráter permanente.
3. A aprovação do programa de procedimento.
4. A nomeação da constituição da Comissão 
da Hasta pública, constituída pelos seguintes 
membros:
presidente – Eng.ª vera pacheco;
vogais – Drª Cláudia Teixeira;
Drª Maria José Necho
Suplentes – Drª Fátima Colaço;
Drª Teresa Miranda
prOpOSTA DE AprOvAçÃO prOvISÓrIA 
DAS NOrMAS DE uTILIZAçÃO DA pISCINA 
DESCOBErTA DA GrANJA
EDOC/2017/30052
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câma-
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ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar provisoriamente as Normas de utiliza-
ção da piscina Descoberta da Granja, nos ter-
mos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE LICENçA DE ESpETÁCuLOS DE NA-
TurEZA DESpOrTIvA Ou DE DIvErTIMENTOS 
pÚBLICOS, pArA A rEALIZAçÃO DA “FESTA 
AO NOSSO SENHOr DOS AFLITOS – vALADA-
rES” ENTrE OS DIAS 28 DE JuNHO A 08 DE 
JuLHO, NO vALOr DE € 12,00 (DOZE EurOS), 
SOLICITADO pELA COMISSÃO DE FESTAS AO 
NOSSO SENHOr DOS AFLITOS
EDOC/2017/28826
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de licença de espetáculos de natureza 
desportiva ou de divertimentos públicos, para 
a a realização da “Festa ao Nosso Senhor dos 
Aflitos – valadares” entre os dias 28 de junho a 
08 de julho, no valor de € 12,00 (doze euros), 
solicitado pela Comissão de Festas ao Nosso 
Senhor dos Aflitos, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DE “ANGArIAçÃO DE FuNDOS pArA A LIGA 
pOrTuGuESA CONTrA O CANCrO”, ENTrE 
OS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO DE 2017, NO vA-
LOr DE € 95,78 (NOvENTA E CINCO EurOS 
E SETENTA E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA CONvÍvIOS E ABrAçOS - ASSOCIAçÃO
EDOC/2017/24024
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 

taxa de ruído, relativa à realização de “Angaria-
ção de Fundos para a Liga portuguesa Contra 
o Cancro”, entre os dias 25 a 28 de agosto de 
2017, no valor de € 95,78 (noventa e cinco eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
“Convívios e Abraços – Associação”, nos ter-
mos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DE “FESTA FINAL DE ANO”, NO DIA 
17 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 67,89 
(SESSENTA E SETE EurOS E OITENTA E NOvE 
CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA ASSOCIAçÃO 
DE pAIS DA ESCOLA DA BANDEIrA
EDOC/2017/22800
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização de “Festa Final de 
Ano”, no dia 17 de junho de 2017, no valor de € 
67,89 (sessenta e sete euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela Associação de pais 
da Escola da Bandeira, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO “LEILÃO DA COMISSÃO DE FESTAS 
DO Sr. CALvÁrIO”, NO DIA 03 DE JuNHO DE 
2017, NO vALOr DE € 52,78 (CINQuENTA E 
DOIS EurOS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
CANELAS
EDOC/2017/29968
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Leilão 
da Comissão de Festas do Sr. Calvário”, no dia 
03 de junho de 2017, no valor de € 52,78 (cin-
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quenta 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 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DO “12º. FESTIvAL DE CErEJA”, NOS DIAS 31 
DE MAIO A 04 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr 
DE € 189,90 (CENTO E OITENTA E NOvE Eu-
rOS E NOvENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE pEDrOSO E 
SEIXEZELO
EDOC/2017/24082
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do “12º. Festival 
de Cereja”, nos dias 31 de maio a 04 de junho 
de 2017, no valor de € 189,90 (cento e oitenta e 
nove euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA CAMINHADA “rOTA DOS MOINHOS”, 
NO DIA 04 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE 
€ 26,89 (vINTE E SEIS EurOS E OITENTA E 
NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA EM pArCErIA COM A ASSOCIA-
çÃO CrASTuMIA E COMISSÃO DE FESTAS DE 
CrESTuMA
EDOC/2017/30624
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da caminha-
da “rota dos Moinhos”, no dia 04 de junho de 
2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e 

oitenta e nove cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Cres-
tuma em parceria com a Associação Crastumia 
e Comissão de Festas de Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA EM HONrA DE SANTO AN-
TÓNIO DE FrEIXIEIrO”, ENTrE OS DIAS 16 E 
19 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 88,78 
(OITENTA E OITO EurOS E SETENTA E OITO 
CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA COMISSÃO DE 
FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DE FrEIXIEIrO 
EDOC/2017/30602
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização da “Festa em Honra 
de Santo António de Freixieiro”, entre os dias 
16 e 19 de junho de 2017, no valor de € 88,78 
(oitenta e oito euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Comissão de Festas de Santo 
António de Freixieiro, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO EvENTO “6º rAID À FrANCESINHA”, 
NO DIA 18 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE 
€ 26,78 (vINTE E SEIS EurOS E SETENTA E 
OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE CANELAS 
EDOC/2017/25922
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “6º raid 
à Francesinha”, no dia 18 de junho de 2017, no 
valor de € 26,78 (vinte e seis euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
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guesia de Canelas, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA EM HONrA DO SENHOr DA 
pEDrA”, NOS DIAS 08 A 13 DE JuNHO DE 2017, 
NO vALOr DE € 175,90 (CENTO E SETENTA 
E CINCO EurOS E NOvENTA CÊNTIMOS), SO-
LICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
GuLpILHArES E vALADArES 
EDOC/2017/30398
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa 
em honra do Senhor da pedra”, nos dias 08 a 13 
de junho de 2017, no valor de € 175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela união de Freguesias de Gulpilhares 
e valadares, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DA “FESTA EM HONrA DE SANTO ANTÓNIO”, 
NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE JuNHO DE 2017, 
NO vALOr DE € 162,90 (CENTO E SESSENTA E 
DOIS EurOS E NOvENTA CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE vILAr 
DE ANDOrINHO
EDOC/2017/30444
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa em 
honra de Santo António”, nos dias 15, 16, 17 e 18 
de junho de 2017, no valor de € 162,90 (cento 
e sessenta e dois euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de vilar de 
Andorinho, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 

TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO EvENTO “BTT BrOA DE AvINTES”, 
NO DIA 15 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE 
€ 79,78 (SETENTA E NOvE EurOS E SETENTA 
E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE AvINTES
EDOC/2017/28281
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “BTT Broa 
de Avintes”, no dia 15 de junho de 2017, no va-
lor de € 79,78 (setenta e nove euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO EvENTO “36ª. MArATONA INTErNA-
CIONAL DE CrESTuMA”, NO DIA 11 DE JuNHO 
DE 2017, NO vALOr DE € 79,78 (SETENTA E 
NOvE EurOS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDOC/2017/28982
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “36ª. 
Maratona Internacional de Crestuma”, no dia 11 
de junho de 2017, no valor de € 79,78 (setenta e 
nove euros e setenta e oito cêntimos), solicita-
do pela união de Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO EvENTO “FESTAS DE SANTA MAr-
GArIDA E S. JOÃO”, NOS DIAS 22, 23 E 24 
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JuLHO DE 2017, NO vALOr DE €147,90 (CEN-
TO E QuArENTA E SETE EurOS E NOvENTA 
CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA COMISSÃO DE 
FESTAS DE SANTA MArGArIDA E S. JOÃO EM 
COLABOrAçÃO COM A uNIÃO DE FrEGuE-
SIAS DE GrIJÓ E SErMONDE
EDOC/2017/31483
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas de Santa Margarida e S. João”, nos dias 
22, 23 e 24 julho de 2017, no valor de €147,90 
(cento e quarenta e sete euros e noventa cên-
timos), solicitado pela Comissão de Festas de 
Santa Margarida e S. João em colaboração com 
a união de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos 
termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DAS FESTAS “S. pEDrO DA AFurADA”, NOS 
DIAS 23 DE JuNHO A 04 DE JuLHO DE 2017, 
NO vALOr DE € 275,90 (DuZENTOS E SETEN-
TA E CINCO EurOS E NOvENTA CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINHA E S. pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/31364
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização das Festas 
“S. pedro da Afurada”, nos dias 23 de junho a 
04 de julho de 2017, no valor de € 275,90 (du-
zentos e setenta e cinco euros e noventa cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 

DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO EvENTO “7º. CrOSS COuNTrY MOTO 
TT”, NO DIA 11 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr 
DE € 79,78 (SETENTA E NOvE EurOS E SE-
TENTA E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA 
uNIÃO DE FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDOC/2017/31381
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “7º. Cross 
Country Moto TT”, no dia 11 de junho de 2017, 
no valor de € 79,78 (setenta e nove euros e se-
tenta 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 TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DO “ANIvErSÁrIO DO CENTrO CuL-
TurAL CurTO ESpAçO E HOMENAGEM AOS 
SANTOS pOpuLArES”, NO DIA 11 DE JuNHO 
DE 2017, NO vALOr DE € 106,39 (CENTO E 
SEIS EurOS E TrINTA E NOvE CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA ASSOCIAçÃO CuLTurAL 
CurTO ESpAçO
EDOC/2017/31293
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Aniver-
sário do Centro Cultural Curto Espaço e Home-
nagem aos Santos populares”, no dia 11 de ju-
nho de 2017, no valor de € 106,39 (cento e seis 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pela 
Associação Cultural Curto Espaço, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
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çA DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DA “ANGArIAçÃO DE FuNDOS pArA 
A FESTA DE S. JOÃO DA pArADELA”, NO DIA 
11 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 114,78 
(CENTO E CATOrZE EurOS E SETENTA E 
OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA COMIS-
SÃO DE FESTAS DE S. JOÃO DA pArADELA
EDOC/2017/31182
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Angaria-
ção de Fundos para a Festa de S. João da pa-
radela”, no dia 11 de junho de 2017, no valor de 
€ 114,78 (cento e catorze euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
de S. João da paradela, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DAS “MArCHAS SANJOANINAS DE SANDIM”, 
NO DIA 17 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr DE € 
52,78 (CINQuENTA E DOIS EurOS E SETENTA 
E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDOC/2017/27896
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização das “Marchas 
Sanjoaninas de Sandim”, no dia 17 de junho de 
2017, no valor de € 52,78 (cinquenta e dois 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 LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DO “CONvÍvIO DOS AMIGOS DO Cur-

rO”, NO DIA 11 DE JuNHO DE 2017, NO vALOr 
DE € 26,89 (vINTE E SEIS EurOS E OITENTA E 
NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA CANELAS   
EDOC/2017/29960
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Convívio 
dos Amigos do Curro”, no dia 11 de junho de 
2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia Canelas, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DA “FESTA DE S. JOÃO DO CurrO”, 
NOS DIAS 23 A 27 DE JuNHO DE 2017, NO vA-
LOr DE € 175,90 (CENTO E SETENTA E CINCO 
EurOS E NOvENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pOr NuNO MIGuEL DE OLIvEIrA FErrEIrA
EDOC/2017/31446
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa de 
S. João do Curro”, nos dias 23 a 27 de junho de 
2017, no valor de € 175,90 (cento e setenta e 
cinco euros e noventa cêntimos), solicitado por 
Nuno Miguel de Oliveira Ferreira, nos termos in-
formados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DA “FESTA EM HONrA DE NOSSA SENHOrA 
DOS prAZErES”, NOS DIAS 13 A 18 DE Ju-
NHO DE 2017, NO vALOr DE € 190,90 (CENTO 
E NOvENTA EurOS E NOvENTA CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
AvINTES
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EDOC/2017/26852
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização da “Festa em honra 
de Nossa Senhora dos prazeres”, nos dias 13 a 
18 de junho de 2017, no valor de € 190,90 (cento 
e noventa 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 LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “MISSA COM prOCISSÃO DO COrpO 
DE DEuS”, NO DIA 15 DE JuNHO DE 2017, NO 
vALOr DE € 56,78 (CINQuENTA E SEIS EurOS 
E SETENTA E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA DE S. pEDrO DE 
pEDrOSO
EDOC/2017/31649
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Missa 
com procissão do Corpo de Deus”, no dia 15 de 
junho de 2017, no valor de € 56,78 (cinquenta e 
seis euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja de S. pedro de pedroso, 
nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃO DAS “prOvAS DE CICLISMO 3º. BTT/
XCO – SOL, MAr E rIO E 5ª. prOvA DA TAçA 
rEGIONAL BTT/XCO DA A.C. pOrTO”, NO DIA 
01 DE JuLHO DE 2017, NO vALOr DE € 53.89 
(CINQuENTA E TrÊS EurOS E OITENTA E 
NOvE CÊNTIMOS), SOLICITADO pELO CEN-
TrO CuLTurAL DESpOrTIvO ArCA DE NOÉ 
EDOC/2017/28282

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização das “provas de Ci-
clismo 3º. BTT/XCO – Sol, Mar e rio e 5ª. prova 
da Taça regional BTT/XCO da A.C. porto”, no 
dia 01 de julho de 2017, no valor de € 53.89 (cin-
quenta e três euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pelo Centro Cultural Desportivo Arca 
de Noé, nos termos informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZAçÃO 
DO “DIA DA CrIANçA”, NO DIA 11 DE JuNHO 
DE 2017, NO vALOr DE € 52,78 (CINQuENTA E 
DOIS EurOS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS), 
SOLICITADO pELA uNIÃO DE FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE DE vILAr DO pArAÍSO
EDOC/2017/30264
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 113, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Dia da 
Criança”, no dia 11 de junho de 2017, no valor de 
€ 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Mafamude de vilar do paraíso, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃO DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDO, rELATIvA À rEALIZA-
çÃO DA “FESTA EM HONrA DO NOSSO SE-
NHOr DOS AFLITOS”, ENTrE OS DIAS 28 DE 
JuNHO E 8 DE JuLHO DE 2017, NO vALOr DE 
€ 157,67 (CENTO E CINQuENTA E SETE EurOS 
E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS), SOLICITADO 
pOr JOSÉ CuSTÓDIO NOGuEIrA DA SILvA  
EDOC/2017/28823
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 114, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa em 
honra do Nosso Senhor dos Aflitos”, entre os 
dias 28 de junho e 8 de julho de 2017, no valor 
de € 157,67 (cento e cinquenta e sete euros e 
sessenta e sete cêntimos), solicitado por José 
Custódio Nogueira da Silva, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃO DA SALA DE FOrMA-
çÃO DO pArQuE DA LAvANDEIrA
EDOC/2017/29876
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 115, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxas de utilização da sala de formação 
do parque da Lavandeira, no valor de € 43,05 
(quarenta e três euros e cinco cêntimos), solici-
tado pela Ordem dos Engenheiros, nos termos 
informados.
AprOvAçÃO DE MINuTAS DE CONTrATO DE 
prOMESSA DE CEDÊNCIA GrATuITA E DA 
AvALIAçÃO DAS pArCELAS pArA A CONS-
TruçÃO DO “prOLONGAMENTO DA vL7 
(AvENIDA EuGÉNIO DE ANDrADE) ATÉ À 
ruA DO LOurEIrO (vL3 – AvENIDA ATÉ AO 
MAr)
EDOC/2017/28231
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 116, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as cedências das parcelas em causa, 
nos termos informados.
prOpOSTA DE INICIO DO pErÍODO DE DIS-
CuSSÃO pÚBLICA rEFErENTE À ALTErAçÃO 
DO pLANO DIrETOr MuNICIpAL – ADEQuA-
çÃO AO rEGIME EXCECIONAL DE rEGuLArI-
ZAçÃO DAS ATIvIDADES ECONÓMICAS – INF. 

7/DMuA/2017
EDOC/2017/22452
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 117, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara, em 
reunião pública. 19.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 08 de maio 
de 2017 e aprovar a alteração do plano Diretor 
Municipal – Adequação ao regime Excecional 
de regularização das Atividades Económicas, 
nos termos propostos anteriormente e a aber-
tura do respetivo período de discussão pública, 
pelo prazo de quinze dias após publicação do 
respetivo aviso em Diário da república, nos ter-
mos informados.
ZONA ESpECIAL DE prOTEçÃO DA pONTE 
DA ArrÁBIDA, MONuMENTO NACIONAL – 
SECrETArIA DE ESTADO DA CuLTurA-DIrE-
çÃO rEGIONAL DA CuLTurA DO NOrTE – Nº. 
ENT. 5061/2017–NIpG: 22689/17
EDOC/2017/20598
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 118, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as alterações à delimitação da Zona Es-
pecial de proteção e da respetiva Área verde, 
bem como à definição dos conteúdos relativos 
às restrições a aplicar em vila Nova de Gaia, nos 
termos propostos.
pEDIDO DE DISpENSA TOTAL DE pAGAMEN-
TO DA TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃO, 
DEvIDAS pOr OBrAS DE AMpLIAçÃO, SOLI-
CITADO pOr ESQuEMAS COLOrIDOS, uNI-
pESSOAL LDª. – prOC.º. 2695/14-pL – uNIÃO 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA E S. pE-
DrO DA AFurADA
EDOC/2017/31351
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 119, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pOr OpErAçÕES urBANÍS-
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TICAS, SOLICITADO pOr MArIA JOSÉ GOMES 
OLIvEIrA prAçA – prOC.º. 3778/15-pL FrE-
GuESIA DE CANIDELO
EDOC/2017/30568
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA DE COMpENSAçÃO urBANÍSTICA, SO-
LICITADO pOr vADOpO, EMprEENDIMENTOS 
IMOBILIÁrIOS E CONSTruçÃO CIvIL, SA prO-
CESSO 3599/13-pL, uNIÃO DE FrEGuESIAS 
DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDOC/2017/30775
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 121, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃO, SOLICI-
TADO pOr vITOr MANuEL DA SILvA SOArES 
- prOCESSO 4569/16-LEG, FrEGuESIA DE 
OLIvEIrA DO DOurO
EDOC/2017/32508
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 122, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃO, SOLICI-
TADO pOr DAvID FErrEIrA GOMES - prO-
CESSO 5364/15-pL, uNIÃO DE FrEGuESIAS 
DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDOC/2017/32555
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 123, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.13.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA A TITuLO DE EMISSÃO DE ALvArÁ DE 
LICENçA DE OBrAS, SOLICITADO pOr MBD 

– GESTÃO DE INvESTIMENTOS HOTELEIrS 
LD.ª, - prOCESSO 871/16-pL, uNIÃO DE FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINHA E S. pEDrO DA 
AFurADA
EDOC/2017/32496
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 124, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa a tí-
tulo de emissão do alvará de licença de obras, 
isentando em 80% do montante global de € 
1.430,00 (mil quatrocentos e trinta euros) ou 
seja, o valor de € 1.144,00 (mil cento e quarenta 
e quatro euros), solicitado por MBD – Gestão 
de Investimentos Hoteleiros, Ld.ª, nos termos 
informados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DAS 
TAXAS MuNICIpAL DE urBANIZAçÃO, DE 
COMpENSAçÃO urBANÍSTICA E DE EMISSÃO 
DO ALvArÁ, SOLICITADO pELO FuNDO DE 
INvESTIMENTO IMOBILIÁrIO FECHADO SALI-
NAS - prOCESSO 3874/12-pL, FrEGuESIA DE 
CANIDELO
EDOC/2017/32604
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 125, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir o pedido solicitado pelo Fundo de Investi-
mento Imobiliário Fechado Salinas - processo 
3874/12-pL, freguesia de Canidelo, mantendo a 
isenção de 50% já, oportunamente, deliberada.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃO, SOLICI-
TADO, pOr rOSA SANTOS DIAS – prOCESSO 
899/16-pL, FrEGuESIA DE AvINTES
EOC/2017/30561
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 126, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXA A TITuLO DE OCupAçÃO DO ESpAçO 



71

 Nº 80 | JuNHO 2017 | BOLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

pÚBLICO, SOLICITADO pOr ANTÓNIO CAr-
LOS COuTINHO MENDES – prOCESSO 853/16-
pL, FrEGuESIA DE OLIvEIrA DO DOurO
EDOC/2017/30563
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 127, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a ti-
tulo de ocupação do espaço público, isentando 
em 50% do valor de € 110,70 (cento e dez euros 
e setenta cêntimos), ou seja, o valor de € 55,35 
(cinquenta e cinco euros e trinta e cinco cên-
timos), solicitado por António Carlos Coutinho 
Mendes – processo 853/16-pL, freguesia de oli-
veira do douro, nos termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO pArA CONSTITuIçÃO 
DE rEGIME DE COMprOprIEDADE, SOLICI-
TADO pOr MArIA GrACINDA DA SILvA NE-
vES – prOCESSO Nº 1594/17-CErT, uNIÃO DE 
FrEGuESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDOC/2017/30410
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 128, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de certidão para constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
Maria Gracinda da Silva Neves – processo nº 
1594/17 – CErT, união de Freguesias de San-
dim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos infor-
mados.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pOr OpErAçÕES urBA-
NÍSTICAS OBJETO DE LEGALIZAçÃO, SOLI-
CITADO pOr JOSÉ DA COSTA CArvALHO – 
prOC.º. 1911/16- LEG, uNIÃO DE FrEGuESIAS 
DE SErZEDO E pErOSINHO
EDOC/2017/30545
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pOr OpErAçÕES urBA-
NÍSTICAS OBJETO DE LEGALIZAçÃO, SOLI-
CITADO pOr MArIA rOSA SANTOS TAvArES 
COIMBrA – prOC.º. 4210/16- LEG, uNIÃO DE 
FrEGuESIAS DE pEDrOSO E SEIXEZELO
EDOC/2017/30546
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DEvIDAS pOr OpErAçÕES urBA-
NÍSTICAS, SOLICITADO pOr LÚCIO DA SILvA 
AZEvEDO & FILHOS, SA – prOC.º. 2560/16-pL, 
uNIÃO DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINHA 
E S. pEDrO DA AFurADA
EDOC/2017/30559
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 131, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.07.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDO DE DISpENSA DE pAGAMENTO DE 
TAXAS DE puBLICIDADE rELATIvOS AOS 
prOCESSO Nº. 191/13, 131/13 E 187/15 uNIÃO DE 
FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr DO pA-
rAÍSO
EDOC/2017/32954
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 132, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de ocupação do espaço público por 
esplanadas na rua Alvares Cabral, para o ano 
de 2016 e 2017 - processos nº. 191/13, 131/13 e 
187/15, união de Freguesias de Mafamude e vi-
lar do paraíso, nos termos informados.
pEDIDO DE CErTIDÃO DE DECLArAçÃO DE 
INTErESSE pÚBLICO MuNICIpAL DO pEDI-
DO DE rEGuLArIZAçÃO DE AMpLIAçÃO DA 
INSTALAçÃO DE OpErAçÃO DE GESTÃO DE 
rESÍDuOS, SOLICITADO pOr CONSTANTINO 
FErNANDES OLIvEIrA & FILHOS, SA – prO-
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CESSO Nº 2235/17 – rI. – uNIÃO DE FrEGuE-
SIAS pEDrOSO E SEIXEZELO
EDOC/2017/30555
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 133, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
07.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de ampliação da 
instalação de operação de gestão de resíduos, 
solicitado por Constantino Fernandes Oliveira 
& Filhos, SA – processo nº 2235/17– rI. – união 
de Freguesias pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
rEvOGAçÃO, COM EFICÁCIA rETrOATIvA, 
DO DESpACHO DE 28 DE MAIO DE 2004 QuE 
DEFErIu O pEDIDO DE LICENCIAMENTO DA 
OpErAçÃO DE LOTEAMENTO E A CONSE-
QuENTE CASSAçÃO DO ALvArÁ DE LOTEA-
MENTO Nº,. 15/05 – DESAFETAçÃO DO DOMÍ-
NIO pÚBLICO MuNICIpAL DA ÁrEA DE 454,50 
M2, SOLICITADO pOr rTE, SA – prOCESSO Nº 
2350/04 – pL E FrEGuESIA DE SErZEDO
EDOC/2017/32696
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à Assembleia Municipal a revogação, com 
eficácia retroativa, do despacho de 28 de maio 
de 2004 que deferiu o pedido de licenciamen-
to da operação de loteamento e a consequente 
cassação do alvará de loteamento nº 15/05, o 
qual deverá ser considerado sem efeito e apro-
var a desafetação do domínio público municipal 
da área de 454,50m2 para posterior transmis-
são a favor da ora requerente de tal área cedida 
ao domínio público na sequência da emissão 
do alvará de loteamento, considerando, salvo 
melhor opinião, que não parece existir interesse 
público na manutenção de tal parcela de terre-
no, uma vez que na mesma ainda não ocorre-
ram quaisquer obras de urbanização e que tal 
área posteriormente terá que voltar a ser cedi-

da ao Município, para as mesmas finalidades, no 
âmbito de futuras operações urbanísticas que 
venham a ocorrer nos prédios originais, nos ter-
mos informados.
prOpOSTA DE ISENçÃO DE TAXAS ANO 2016 
E 2017 – MErCADO DA AFurADA, SOLICITA-
DO pOr JOSÉ COELHO COSTA 
EDOC/2017/32960
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 135, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de ocupação do espaço público pelos 
exploradores do Mercado Beira-rio, referente 
aos anos de 2016 e 2017 - processo nº. 191/09 
e restantes processos 662/12; 3332/96; 616/12; 
604/12; 619/12; 612/12; 610/12; 608/12; 603/12; 
611/12; 601/12; 3535/96; 613/12; 4773/95; 602/12; 
618/12; 852/95; 4671/95; 400/04; 4922/95; 
319/97; 660/12; 615/12 e 609/12, nos termos in-
formados.

GAIuRB
rELATÓrIO DE OpErAçÕES urBANÍSTICAS – 
MAIO DE 2017
EDOC/2017/31942
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
136, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câma-
ra.12.06.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSoS
Foi presente o rESuMO DIÁrIO DE TESOurA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
137, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MOBILIDADE INTErNA DE DEZASSEIS pOS-
TOS DE TrABALHO NÃO OCupADOS DA 
CArrEIrA GErAL DE ASSISTENTE OpErA-
CIONAL, pArA A DMIS E rECruTAMENTO DE 
TrABALHADOrES ATrAvÉS DO rECurSO 
À rESErvA DE rECruTAMENTO INTErNA 
CONSTITuÍDA
EDOC2017/32547
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
138, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a mobilidade interna de dezasseis pos-
tos de trabalho não ocupados da carreira geral 
de assistente operacional, para a DMIS, e por 
consequência a alteração dos respetivos conte-
údos funcionais (área da infância), bem como, 
o recrutamento de trabalhadores através do re-
curso à reserva de recrutamento interna cons-
tituída do concurso referido em epígrafe, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
CONTrATO prOGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE O MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E 
O CLuBE uNIÃO DESpOrTIvA LEvErENSE 
pArA ApOIO À SuBSTITuIçÃO DO rELvADO 
SINTÉTICO.
EDOC2017/32401
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
13.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Clube união 
Desportiva Leverense, para apoio à substituição 
do relvado sintético, no valor de € 248.500,00 
(duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
CONTrATO prOGrAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESpOrTIvO A CELEBrAr ENTrE O 
MuNICÍpIO DE vILA NOvA DE GAIA E A AS-
SOCIAçÃO DESpOrTIvA E CuLTurAL SANTA 
ISABEL - ApOIO À ATIvIDADE DESpOrTIvA
EDOC2017/32724
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
140, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
14.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a Associação Desportiva 
e Cultural Santa Isabel, para apoio à atividade 

desportiva, no valor de € 1.900,00 (mil e nove-
centos euros), nos termos apresentados.
ACOrDO DE pArCErIA COM AS JuNTAS DE 
FrEGuESIA pArA A rEALIZAçÃO DOS JO-
GOS JuvENIS DE 2017 
EDOC/2017/32283
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 141, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e as Juntas/
uniões de Freguesias do Concelho, para a reali-
zação dos Jogos Juvenis de 2017, no valor glo-
bal de € 11.370,00 (onze mil trezentos e setenta 
euros), nos termos apresentados.
ADENDA AO ACOrDO DE COLABOrAçÃO 
A CELEBrAr ENTrE O MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA E A COMISSÃO DE FESTAS DO 
pADrOEIrO DOS pESCADOrES – ApOIO ÀS 
FESTIvIDADES DE S. pEDrO DA AFurADA – 
ApOIO SupLEMENTAr 
EDOC/2017/32523
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
142, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
14.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Adenda ao Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Comissão de Festas do padroeiro dos pes-
cadores, para apoio às Festividades de S. pedro 
da Afurada, no valor de € 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados.
O Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues, deu início à 
INTErvENçÃO DOS SENHOrES MuNÍCIpES, 
verificando-se a presença da seguinte Muníci-
pe, que usou da palavra:
vANESSA MArGArIDA MATOS FErrEIrA – 
Disse que em julho de 2016, numa reunião pú-
blica da Câmara, o Sr. presidente deu o aval ao 
seu grupo informal “porto SOGM” na organiza-
ção de um mercado biológico certificado neste 
concelho. Disse que vila Nova de Gaia foi pio-
neira na irradicação de herbicidas com glifoza-
tos, nos espaços públicos. Que passados 11 me-



CâMArA MuNICIpAL

Nº 80 | JuNHO 2017 | BOLETIM MuNICIpAL

74

ses, o mercado biológico certificado não passa 
de uma hipótese, da qual recebeu algum feed 
back teórico, após insistentes emails. Disse que 
não possui nenhum dado concreto ou abstrato 
para comunicar à população acerca dos rastos 
químicos praticados em vila Nova de Gaia. per-
guntou qual o plano municipal existente relati-
vo à irradicação de herbicidas e a sua zona de 
atuação.
O Sr. presidente disse que o mercado biológi-
co é uma iniciativa que a Câmara Municipal não 
pode tomar, criando uma feira junto a uma es-
trada. Que a Câmara Municipal não tem um re-
gulamento que regule a atividade do mercado 
biológico, contudo, está na disposição de en-
saiar uma experiência e para o efeito não preci-
sa de regulamento, mas necessita de algum en-
quadramento. Convidou a Sr.ª Munícipe a visitar 
a Feira da Afurada, a Feira/Mercado de vilar do 
paraíso e a Feira dos Carvalhos e disse que não 
há nenhuma semana que não ocorra proble-
mas sérios com a invasão das feiras por parte 
de clandestinos e a Câmara Municipal não tem 
capacidade de fiscalização e de impedimento. 
Disse que a Câmara Municipal tem de dosear 
a sua vontade e o seu ímpeto de ter um mer-
cado biológico com um espaço condigno e a 
capacidade de resposta para a criação de mais 
um mercado. Que existe a vontade de criação 
do mercado biológico e que a questão está a 
ser analisada pela Srª vereadora Engª mercês 
Ferreira. relativamente ao glifozato, disse que 
o compromisso da Câmara Municipal para a 
eliminação da substância é municipal e para o 
erradicar de vez, a Câmara Municipal tem de 
ter instrumentos para o efeito. Que há um ano 
atrás, assumiu um programa municipal de de-
servagem, que passou pela compra de viaturas, 
quer pela Câmara Municipal quer pelas Águas 
de Gaia e pela SuMA.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 35 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, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
O presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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C.1. DESPAChoS

DESPACho N.º 14/DME/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido 
entre 26 e 30 de junho de 2017, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 22 de junho de 2017
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, (Eng.ª rosa Dias)

DESPACho N.º 15/DVES/2017
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
42 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 
de Janeiro que aprova o Código de procedi-
mento Administrativo e no n,º 1 do artigo 19.º 
da 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 26 o 30 de junho de 
2017, inclusive.
vila Nova de Gaia, 22 de junho de 2017
O Chefe de Divisão de Espaços verdes e Salu-
bridade, (António Jorge Leitão Dias)

DESPACho N.º 16/DMIS/2017
por necessidade de assegurar o normal fun-
cionamento dos serviços da Direção Municipal 
para a Inclusão Social, durante a minha ausên-
cia por motivo de férias, no período de 28 de 
Junho a 19 de Julho de 2017, e nos termos do 
disposto no n.º 1 do art.º 42 do Código de pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei 4/2015, de 7 de Janeiro, delego as mi-
nhas competências próprias e subdelegadas a:
a)Sra. Eng.ª Ariana pinho, Diretora de Departa-
mento de Educação, na respetiva área;
b) Sr. Eng.º Mário Duarte, Diretor de Departa-
mento de Desporto, Cultura e Juventude, na 
respetiva área;
c) Sra. Dra. Claudia Teixeira, Diretora de Depar-
tamento de Ação Social e Atividades Económi-
cas, na respetiva área.
Município de vila Nova de Gaia, 23 Junho de 

2017.
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco).

DESPACho N.º 17/2017
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
42º do Anexo I do Decreto-Lei nº 4/2015 de 07 
de Janeiro que aprova o Código de procedi-
mento Administrativo e no nº 1 do artigo 19º da 
Lei nº 40/2012 de 29 de Agosto, designo José 
Manuel vieira Barbosa Duarte, Técnico Superior 
desta Câmara Municipal, para exercer funções 
em suplência durante a minha ausência por mo-
tivo de férias, no período de 03 a 17 de julho, 
inclusive.
vila Nova de Gaia, 28 de junho de 2017
o Chefe de Divisão do Turismo, Eurico Manuel 
Moreno pinto valente Coelho.

C.2. oRDENS DE SERVIÇo

oRDEM DE SERVIÇo N.º 14/2017
No uso da competência que me é conferi-
da pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, determino a con-
cessão de TOLErâNCIA DE pONTO no dia 16 
de junho, para todos os serviços dependentes 
do Município, com exceção daqueles cuja natu-
reza impõe que se assegure o interesse público 
ininterrupto, designadamente ambiente e par-
ques urbanos, educação (pessoal não docente), 
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 junho de 
2017
O presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues).

oRDEM DE SERVIÇo N.º 15/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
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manos na direção municipal de infraestruturas 
e espaços públicos, considerando a carência de 
técnicos especializados para assegurar o fun-
cionamento eficaz e eficiente das competên-
cias atribuídas à unidade orgânica identificada, 
determino que o trabalhador Fernando Cruz 
de Sousa, técnico superior, com o n ° de ordem 
1625, passe a exercer funções na referida dire-
ção, com efeitos à data de 1 de junho 2017.
Município de vila Nova de Gaia, 7 de junho de 
2017.
O vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
pCM/2014, de 10 de março, Manuel Antonio 
Correia Monteiro.

oRDEM DE SERVIÇo N.º 16/2017
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na divisão de manutenção de equipamen-
tos, decorrido período experimental acordado 
entre as partes, determino que o trabalhador 
Manuel Gonçalves da Silva, com o nº de ordem 
714, assistente técnico, efetive a sua mobilidade 
na referida divisão, com efeitos a partir do dia 1 
de julho de 2017, deixando a divisão de espaços 
verdes e salubridade.
Município de vila Nova de Gaia, 26 de junho de 
2017.
O vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
pCM/2014, de 10 de março, Manuel Antonio 
Correia Monteiro.

oRDEM DE SERVIÇo N.º 17/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Gestão de Equipamentos 
e Eventos - pavilhão Municipal Nelson Cardo-
so, decorrido período experimental acordado 
entre as partes, determino que o trabalhador 
Álvaro Adriano Dias pereira, assistente opera-
cional, com o nº de ordem 1827, efetive a sua 
mobilidade na referida divisão, com efeitos a 
partir do dia 1 de julho de 2017, deixando a divi-
são de espaços verdes e salubridade.
Município de vila Nova de Gaia, 26 de junho de 
2017.
O vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
pCM/2014, de 10 de março, Manuel Antonio 
Correia Monteiro.

oRDEM DE SERVIÇo N.º 18/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Direção Municipal de Administração 
e Finanças, determino que a trabalhadora vâ-
nia Madalena Ferreira dos Santos Marques, as-
sistente técnica, com o nº de ordem n.º 3822, 
passe a exercer funções na referida Direção Mu-
nicipal, na Divisão de Contratação e Aprovisio-
namento, com efeitos a partir do dia 3 de julho 
de 2017, deixando a Divisão de Gestão Escolar 
e recursos Educativos.
Município de vila Nova de Gaia, 29 de junho de 
2017.
O vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
pCM/2014, de 10 de março, Manuel Antonio 
Correia Monteiro.
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D.1. AVISoS

AVS-CMVNG/2017/233
Proposta de Delimitação da Área de Reabili-
tação urbana da área envolvente ao Areinho 
de Avintes e respetivo projeto da operação 
de Reabilitação urbana, de acordo com e 

proposta de Programa Estratégico de Reabili-
tação urbana

DISCuSSÃO pÚBLICA
Na sequência do Aviso n.º 5966/20L7, publica-
do na 2.ª série do Diário da república de 26 de 
maio de 2017,a Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, torna público, no cumprimento do dis-
posto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, com as alterações da Lei n.º 
32/2012, de 14 de agosto, no artigo 89.º do re-
gime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Ter-
ritorial (rJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio e em cumprimento da 
deliberação da Câmara Municipal de 21 de abril 
de 2017, que de 1 a 29 de junho de 2017 decorre 
o período de discussão pública da proposta de 
Delimitação da Área de reabilitação urbana da 
área envolvente ao Areinho de Avintes e respe-
tivo projeto da Operação de reabilitação ur-
bana, de acordo com a proposta de programa 
Estratégico de reabilitação urbana.
Os referidos documentos encontram-se dispo-
níveis para consulta:
- na página da internet da Câmara Municipal, 
em www.cm-gaia.pt
- na página da internet da Gaiurb - urbanismo e 
Habitação EM, em www.gaiurb.pt
- no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da 
Câmara Municipal, situado na rua Álvares Ca-
bral, 4400-117 vila Nova de Gaia, todos os dias 
úteis, das 9.00h às 17.00h;
- no Serviço de Atendimento ao público da 
Gaiurb - urbanismo e Habitação E.M., situado 
no Largo de Aljubarrota, n.º 13, 4400-072 vila 
Nova de Gaia, todos os dias úteis, das 9.00h às 
16.30h;
-. na sede da Junta de Freguesia de Avintes, si-
tuada na rua da Escola Central, n.º 75, 4430-
822 Avintes vila Nova de Gaia, todos os dias 
úteis, das 9.00h às 12.30h e das 14.00h às 17.30h.
Os esclarecimentos técnicos relativos a este 
assunto serão assegurados nas instalações da 

empresa municipal Gaiurb - urbanismo e Habi-
tação EM, no horário de atendimento.
A formulação de reclamações, observações, 
sugestões ou pedidos de esclarecimento serão 
apresentados por escrito, mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal, onde deverá constar a identificação do 
assunto, do subscritor e do local, acompanhada 
de planta de localização, e o objeto da exposi-
ção, devidamente fundamentado.
Esse requerimento deverá ser entregue no Ga-
binete de Atendimento ao Munícipe da Câma-
ra Municipal ou no Serviço de Atendimento ao 
público da Gaiurb - urbanismo e Habitação EM, 
ou remetido por correio registado para a Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, rua Álvares 
Cabral, 4400-117, vila Nova de Gaia, ou por cor-
reio eletrónico para geral@cm-gaia.pt, antes do 
final do prazo referido acima.
para constar publica-se o presente Aviso nas 
páginas da Internet da Câmara Municipal e da 
empresa municipal Gaiurb - urbanismo e Ha-
bitação EM, no boletim municipal, sendo ainda 
afixado nos lugares de estilo e outros de igual 
teor.
vila Nova de Gaia, 1 de junho de 2017
O presidente da Câmara, Dr. Eduardo vitor ro-
drigues
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Data de publicitação: 01/06/2017

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2017/230
ALTErAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 13/91
(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 
23 de maio 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 13/91 para o lote n.º 6, 
requerido em nome de SÍLvIO FILIpE GuIMA-
rÃES rIBEIrO, que tem como objetivos:
a) Aumento da área de implantação da edifica-
ção de 77m2 para 98,5m2;
b) Alteração da cércea de cave (eventual), r/
chão, andar e aproveitamento do vão de telha-
do (eventual), para cave, r/chão e andar; 
c) Manutenção da área de construção prevista 
no loteamento de 269,5m2.
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 658/17 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 
Data de publicitação: 02/06/2017

EDT-CMVNG/2017/232 *
ENG.º. SErAFIM SILvA MArTINS, prESIDEN-
TE DO CONSELHO DE ADMINISTrAçÃO DE 
"ÁGuAS DE GAIA, EM, S.A".
TOrNA pÚBLICO nos termos do n.°1 do art.º 

17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, 
os resultados obtidos nas análises efetuadas à 
água destinada ao consumo humano de 1 de ja-
neiro até 31 de março de 2016.
vila Nova de Gaia, 31 de maio de 2017.
O Conselho de Administração, Águas de Gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 05/06/2017
*ver últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2017/235
(prOC. 1164/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, lote 1 a 16 
do alvará de loteamento 05/06, sitos na ruA 
DOS BICHEIrOS, EM FrENTE AOS N.º 408 E 
412 da freguesia de 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-
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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 
(1164/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, 22 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 05/06/2017

EDT-CMVNG/2017/236
(prOC. 180/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.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 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito frente 
ao nº 384 da rua Tapada da Marinha, da fregue-
sia da Madalena, 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 
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 comu-
nicada torna-se efetiva, devendo cumprir com 
o determinado no prazo que lhe foi concedido. 
do ordenado. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(180/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. 
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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/2017/17714
vila Nova de Gaia, 06-01-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 06/06/2017

EDT-CMVNG/2017/237
(prOC. 152/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 
Azeredo Lobo, junto ao n.º 295, freguesia da 
Madalena, 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 
(152/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, 18 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 06/06/2017

EDT-CMVNG/2017/238
prOJETO DE ALTErAçÃO AO rEGuLAMEN-
TO MuNICIpAL DE OrGANIZAçÃO E FuNCIO-
NAMENTO DA pOLÍCIA MuNICIpAL DE vILA 
NOvA DE GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião 
ordinária de 8 de maio de 2017, deliberou sub-
meter o projeto de alteração ao regulamento 
Municipal de Organização e Funcionamento da 
polícia Municipal de vila Nova de Gaia, a consul-
ta pública, para recolha de sugestões, mediante 
publicação do mesmo, no Boletim Municipal e 
no sítio institucional do Município na Internet 
em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
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CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 22 de maio de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 07/06/2017

EDT-CMVNG/2017/239
(prOC. 1544/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 
António Francisco de Sousa nº 477/479 da fre-
guesia da Madalena, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre 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 
(1544/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, 25 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 07/06/2017

EDT-CMVNG/2017/240
(prOC. 1140/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. 
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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 rua 
Arcos do Sardão, ao lado do nº 740 da fregue-
sia de Oliveira do Douro, 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 
(1140/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, 22 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 07/06/2017

EDT-CMVNG/2017/241
ALTErAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 29/88
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 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 
30 de maio 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 29/88 para o lote 
6, requerido em nome de pEDrO MANuEL 
ASSuNçÃO MACEDO CArvALHO MOrEIrA, 
que tem como objetivo a alteração da área de 
construção, ao nível da cave, de 244,15m2 para 
92,83m2 e a definição de volume de acesso à 
cobertura da edificação, no 1º andar. para efei-
to do disposto no n.º 3 do citado artigo 27.º fi-
cam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para 
se pronunciarem sobre a alteração indicada, no 
prazo de 10 dias. O processo n.º 1308/17 estará 
disponível para consulta, no Serviço de Aten-
dimento da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 
9.00h às 16.30h.
O vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 08/06/2017

EDT-CMVNG/2017/242
ALTErAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 13/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 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 
23 de maio de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que este 
Município está promover uma proposta de alte-
ração da licença de loteamento n.º 13/86, que 
tem como objetivo a criação de uma parcela de 
terreno, com a área de 50,00m2, a desanexar 
do domínio público municipal, afetando a mes-
ma ao domínio privado municipal para acerto 
de extremas de terreno confinante de acordo 
com as regras de ocupação do plano de Orde-
namento do Território.
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 1034/17 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: 08/06/2017

EDT-CMVNG/2017/243
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 166º do Có-
digo da estrada, fica por este meio notificada 
MArIA DE FÁTIMA TEIXEIrA CArvALHO E 
CuNHA, com última morada conhecida na rua 
Marques Zina 15 Campo - valongo, na qualidade 
de proprietária conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
07/08/2011, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da praça Madre Deus, freguesia de 
vilar de Andorinho, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
Mazda, modelo B23, matrícula 08-12-FL, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada
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Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos paços do Concelho
proc. nº 221/12
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/616
vila Nova de Gaia, 07-06-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 09/06/2017

EDT-CMVNG/2017/244
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 166 do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notifica-
do, com última morada conhecida na rua de 
Benformoso, 254 – 3º - Lisboa, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
17/02/2017, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Joaquim pereira de Sousa 
Grijó, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca Citroen, modelo Xsara, matrícula 81-88-
NQ, por se encontrar estacionado em infração 
ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
proc. nº 014/DpM/vA/2017

N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/596
vila Nova de Gaia, 01-06-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 09/06/2017

EDT-CMVNG/2017/245
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 Minuta da Ata nº 11 respeitante à 
reunião Ordinária realizada no dia 5 de junho 
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 Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 7 de junho de 2017.
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 12/06/2017

EDT-CMVNG/2017/247
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 por este meio notificado 
DAvI MAIA MENDES, arrendatário que foi da 
habitação sita na rua das Coletividades, bloco 
151, n.º 238, 7.º Dt.º Trs, freguesia de vilar de An-
dorinho, deste Concelho, para no prazo de 60 
(sessenta) dias seguidos, contados a partir do 
dia 09 de Junho de 2017, proceder ao levanta-
mento de todos os seus bens ali depositados, 
na sequência do despejo, devendo para tal diri-
gir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, EM, sita 
na rua Capitão Leitão, Santa Marinha, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considera-
dos perdidos a favor deste Município. 
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: SAI-pMvNG/2017/604
vila Nova de Gaia, 05-06-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/248
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 por este meio notificada 
ANA rAQuEL SALvADOr TEIXEIrA, arrenda-
tária que foi da habitação sita na Travessa da 
Gândara, bloco 1, n.º 240, 2.° Esq., - Empreen-
dimento Social ruy de Carvalho, freguesia de 
vilar do paraíso, deste Concelho, para no prazo 
de 60 (sessenta) dias seguidos, contados a par-
tir do dia 12 de Junho, proceder ao levantamen-
to de todos os seus bens ali depositados, na se-
quência do despejo, devendo para tal dirigir-se 
à Gaiurb, urbanismo e habitação, EM, instala-
ções sita na rua Capitão Leitão, Santa Marinha, 
sob pena, de não o fazendo serem os mesmos 
considerados perdidos a favor deste Município.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/606
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/249
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - ruA 
DIOGO DE MACEDO, FrEGuESIA DA uNIÃO 
DAS FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr DO 
pArAÍSO 
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 5 de junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
Colocação de um sinal vertical de Stop na rua 
Diogo de Macedo, no entroncamento com a 
rua do visconde das Devesas, conforme ilus-

trado em anexo. 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 8 de junho de 2017
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/250
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - ruA 
DA prESA, EM vILAr DO pArAÍSO
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 
05 de Junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
- Implementação de dois sinais C6, com a indi-
cação de 3,5 toneladas e adicional com os di-
zeres exceto a veículos de r.S.u e emergência
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 08 de Junho de 2017
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/251
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - ruA 
SENHOr DOS CAMINHOS, EM GrIJÓ
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 
05 de Junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
- Implementação de sinal B2 (STOp), junto à 
rua da póvoa de Cima.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 08 de Junho de 2017,  
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/252
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - ruA 
DE GIL ALCOFOrADO, SÃO FÉLIX DA MArI-
NHA 
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 
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de 5 de Junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
rua de Gil Alcoforado - implementação de sen-
tido único de circulação automóvel sul-norte. 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 9 de Junho de 2017
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/253
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - ruA 
Dr. ANTÓNIO GrANJO, EM SANTA MArI-
NHA  
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 
05 de Junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
- Implementação do sinal C7, com a indicação 
”10 metros”, proibindo o trânsito a veículos ou 
conjunto de veículos de comprimento superior 
ao indicado“, mantendo-se os adicionais, com 
os dizeres, "Exceto Cargas e Descargas",  na 
rua Dr. António Granjo, junto à rua José Falcão 
e junto à rua Clube Desportivo do Marco e o 
adicional "Exceto Minibus" apenas na intersec-
ção com a rua Clube Desportivo do Marco.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 08 de Junho de 2017,  
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/254
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - ruA 
DA pÓvOA DE BAIXO E ruA DE S. BrÁS, GrI-
JÓ 
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 05 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
- Travessa de São Brás - Implementação de sen-
tido único, no sentido da rua de São Brás para 
a rua da póvoa de Baixo, na união das fregue-
sias de Grijó e Sermonde
para constar, se fez o presente edital que vai ser 

afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 09 de Junho de 2017,  
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/06/2017

EDT-CMVNG/2017/256
ALTErAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

MuNICIpAL DE rIBES
(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 
1 de junho de 2017, e nos termos do disposto 
no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração 
do Loteamento Municipal de ribes para o lote 
n.º 20, requerido em nome de JuAN CArLOS 
MANuEL DA NÓBrEGA ABELLEIrA, que tem 
como objetivo a alteração da implantação do 
volume anexo, passando a apresentar a área de 
construção de 22m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido loteamento notificados para se pro-
nunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
O processo n.º 1592/17 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) 
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Data de publicitação: 14/06/2017

EDT-CMVNG/2017/258
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 por este meio notificado 
pAuLO SÉrGIO pErEIrA DA SILvA, arrenda-
tário que foi da habitação sita na rua Heróis 
do ultramar, bloco 1, n.º 120, 3.° Esq.° Trs, Em-
preendimento Coronel pinto Simões, freguesia 
de Canidelo deste Concelho, para no prazo de 
60 (sessenta) dias seguidos, e contados a par-
tir do dia 13 de junho de 2017, proceder ao le-
vantamento de todos os seus bens ali deposi-
tados, na sequência do despejo, devendo para 
tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EM, instalações sitas na rua Capitão Leitão, n.º 
94 - Santa Marinha, sob pena, de não o fazendo 
serem os mesmos considerados perdidos a fa-
vor deste Município. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/631
vila Nova de Gaia, 08-06-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 19/06/2017

EDT-CMVNG/2017/261
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 Minuta da Ata nº 12 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 19 de junho 
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 Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 20 de junho de 2017.
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 23/06/2017

EDT-CMVNG/2017/262
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 10 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 15 de maio 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, 19 de junho de 2017.
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 23/06/2017

EDT-CMVNG/2017/264
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do procedi-
mento Administrativo)
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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 22 de maio de 2017, 
ficam notificados Jorge Manuel de Oliveira Lou-
reiro e demais interessados no imóvel sito na 
rua Moinho de vento, n.º 29, freguesia de São 
Félix da Marinha deste Concelho, da propos-
ta de decisão proferida no processo n.º 638/
Fu/2008:
Decorrente de uma ação de fiscalização, rea-
lizada pelos serviços municipais competentes, 
ao local sito na rua Moinho de vento, n.º 29, 
freguesia de São Félix da Marinha deste muni-
cípio, foram identificadas obras de construção 
ilegalmente executadas, nomeadamente, obras 
de alteração e ampliação do anexo com uma 
área aproximada de 105m2 e muro de vedação 
frontal, numa extensão aproximada de 12mts, 
com uma altura variável entre 2mts e 2,40mts, 
violando o disposto no artigo 4.º, nº alínea c) do 
D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação. Mais se refere que, através do edital, 
afixado nos locais de estilo em 19 de maio de 
2014, foi concedido um prazo de 60 dias para 
apresentar pedido de legalização referente às 
construções identificadas no presente proces-
so. A notificação para proceder à legalização 
das construções, quando possível, será sempre 
a via preferencial, tendo por escopo o princí-
pio da proporcionalidade e da adequabilida-
de. Não obstante, não poderá esquecer-se que 
esta prerrogativa representa um ónus para os 
interessados que, informados da viabilidade de 
regularização, deverão desencadear os proce-
dimentos competentes com vista à reposição 
da legalidade urbanística.
verificando-se que não foi apresentado qual-
quer pedido de legalização, não pode esta au-
toridade administrativa compactuar com a ma-
nutenção da situação ilegal na ordem jurídica, 
razão pela qual o decurso do prazo concedido 

legitima a adoção de medidas de reposição da 
lega idade urbanística.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do 
preceituado no n.º 3 do artigo 106º do D.L n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual reda-
ção, notifica-se para, no prazo de 15 dias, se 
pronunciar por escrito sobre a intenção desta 
Autoridade Administrativa, ordenar a reposição 
do anexo no estado em que se encontra antes 
das obras de alteração e ampliação promovidas 
e a demolição do muro de vedação frontal.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o 
direito de audição concedido ou caso os ar-
gumentos apresentados sejam considerados 
improcedentes, a intenção será convertida em 
ordem, sendo posteriormente notificada para 
no prazo de 45 dias proceder voluntariamente 
à reposição e demolição das construções.
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 referido diploma.
vila Nova de Gaia, 22 de maio de 2017.
por delegação de competências, o vice-presi-
dente (Eng.º patrocínio Azevedo) 
Data de publicitação: 23/06/2017

EDT-CMVNG/2017/265
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 pú-
blica vai ter lugar no dia 17 de julho 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 17.07.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 21 de junho de 2017.
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 23/06/2017
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EDT-CMVNG/2017/266
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 por este meio notificado 
ANDrÉ rODrIGuES rIBEIrO, arrendatário da 
habitação sita na rua do Monte Grande, bloco 
7 – n.º 249 cave, freguesia de Olival, deste Con-
celho, de que na sequência da deliberação da 
Câmara Municipal de 08 de maio de 2017, foi 
ordenado o despejo imediato do seu agrega-
do familiar e respetivos bens, naquela morada, 
sendo-lhe concedido o prazo de 90 (noventa) 
dias seguidos, contados da data de afixação do 
presente Edital, para desocupar voluntariamen-
te a habitação, deixando-a livre de pessoas e 
de bens, entregando para o efeito a respetiva 
chave da habitação na “Gaiurb, EM”, sito na rua 
Capitão Leitão, nº 94 4400-168 vila Nova de 
Gaia, sob pena de o não fazendo, o mesmo ser 
executado pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamentou-se nas 
dividas de renda e ligação direta da energia elé-
trica à habitação, pelo que o processo de Des-
pejo, se encontra ao dispor para consulta no 
Departamento de Habitação Social da “Gaiurb, 
EM”, sito na rua Capitão Leitão, nº94 4400-168 
vila Nova de Gaia.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/573
vila Nova de Gaia, 25-05-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 23/06/2017

EDT-CMVNG/2017/267
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 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
AuTO rENT – ALuGuEr DE vEÍCuLOS AuTO-
MÓvEIS, LDA, com última sede conhecida na 
Av. Francisco Luis Gomes, 13 8º A – Lisboa, 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 14/11/2016, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua D. António 
Ferreira Gomes, freguesia de Mafamude, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Mercadorias, marca Opel, modelo Astra Coupe, 
matrícula 84-FT-09, por se encontrar estacio-
nado em infração ao art.º71 nº1º alínea d) do Có-
digo da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos paços do Concelho
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/637
vila Nova de Gaia, 13-06-2017
Data de publicitação: 23/06/2017

EDT-CMVNG/2017/271
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - Ar-
ruAMENTO SEM DESIGNAçÃO TOpONÍMICA 
– CANIDELO
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia,
TOrNA pÚBLICO que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
19 de Junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
- Implementação de sinal de paragem obriga-
tória B2 (STOp) no novo arruamento, junto ao 
entroncamento com a rua das Chieiras, em Ca-
nidelo. A implementação fica condicionada à 
data da receção provisória das obras de urba-
nização, no âmbito do licenciamento associado 
ao processo de obras de edificação nº3075/16, 
na rua das Chieiras em Canidelo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 23 de Junho de 2017
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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Data de publicitação: 27/06/2017

EDT-CMVNG/2017/272
(prOC. 1439/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 na ruA 
DOS AMOrES, JuNTO AO Nº 78, da freguesia 
de pedroso, 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 
(1439/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/2017/18993
vila Nova de Gaia, 13-06-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/273
(prOC. 375/SAL/2016)

Dr. TELMO FILIpE QuELHAS MOrEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
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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 prédio, sito na rua 
do padrão n.º 187, união de freguesias de pe-
droso e Seixezelo deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação, existente no logradouro 
do referido prédio, 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 
(375/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/2017/18962
vila Nova de Gaia, 13-06-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/274
(prOC. 91/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 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, o logra-
douro da habitação sita na rua da Estação nº 
3021, da freguesia de S. Félix da Marinha, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
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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 
(91/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e Habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/598
vila Nova de Gaia, 02-06-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/275
(prOC. 1620/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 rua da 
venda de Baixo, junto ao nº 166 e junto ao IC 2, 
da união de freguesias de pedroso e Seixezelo, 
deste, 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 
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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 
(1620/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, 18 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/276
(prOC. 1143/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.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 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua do Cardeiro, frente ao nº 278, na freguesia 
de pedroso, 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 
(1143/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/2017/18850
vila Nova de Gaia, 06-12-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/277
TELMO FILIpE QuELHAS MOrEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
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nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
HErMENEGILDO DOS SANTOS CASTrO, mo-
rador que foi da habitação sita na praceta da 
Marroca, bloco 2 nº310 da união das Fregue-
sias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, deste 
Concelho, para no prazo de 60 (sessenta) dias 
seguidos, contados a partir da data de afixação 
do presente Edital, proceder ao levantamento 
de todos os seus bens ali depositados, na se-
quência da posse Administrativa, devendo para 
tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EM, sob pena, de não o fazendo serem os mes-
mos considerados perdidos a favor deste Mu-
nicípio. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/600
vila Nova de Gaia, 02-06-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/278
(prOC. 1306/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 08/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito junto 
ao nº 327 da rua da Fartinha, na freguesia de 

Arcozelo, 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 
(1306/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/2017/18354
vila Nova de Gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017
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EDT-CMVNG/2017/279
(prOC. 930/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 
Nova de Castelo Branco, s/n.º (correspondente 
ao Lote n.º 2 do Alvará de Loteamento n.º 04 / 
2001 ), freguesia de Canidelo 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 
(930/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/2017/18022
vila Nova de Gaia, 06-05-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/280
(prOC. 479/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-
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res de direitos reais sobre o terreno, sito na Tra-
vessa Agro de Cima, junto ao nº 50, na freguesia 
de Canidelo, 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 
(479/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/2017/18344
vila Nova de Gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 

Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/281
(prOC. 908/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.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 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, situados no 
gaveto da rua do Eirado com rua Madre Teresa 
de Calcutá (lotes nº 1 a 14 do Alvará de Lotea-
mento nº 26/04, na freguesia de Arcozelo, des-
te município, da intenção desta autoridade ad-
ministrativa 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-
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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 
(908/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/2017/18674
vila Nova de Gaia, 06-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/282
(prOC. 475/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 o 
logradouro da habitação sita na ruA DA SAr-
GENTA Nº 149 - Canidelo, 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 
(475/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-
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blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/18624
vila Nova de Gaia, 06-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/283
(prOC. 1662/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 frente 
ao nº 2979, da rua Heróis da pátria, da freguesia 
de Arcozelo, 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 
(1662/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/2017/19200
vila Nova de Gaia, 15-06-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/284
(prOC. 717/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 procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
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-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento 
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 na 
Travessa do Agro, frente ao nº 244, da freguesia 
de Canidelo, 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 
Sólidos urbanos e Limpeza pública do Municí-
pio 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 
(717/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/2017/18299
vila Nova de Gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/285
(prOC. 1593/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 titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua Dona Helena Leal, traseiras do nº 610, na 
freguesia de Olival, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre 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-
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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 
(1593/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/2017/18699
vila Nova de Gaia, 06-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 28/06/2017

EDT-CMVNG/2017/286
(prOC. 188/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 na 
Trav. velha da Calçada romana, a poente do nº 
961, freguesia de S. Félix da Marinha, 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 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 
(188/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. 
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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/2017/18602
vila Nova de Gaia, 06-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 29/06/2017

EDT-CMVNG/2017/287
(prOC. 885/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 titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
Estrada de Brito, junto ao nº 370, na freguesia 
de São Félix da Marinha, 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 
(885/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/2017/18871
vila Nova de Gaia, 06-12-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 29/06/2017

EDT-CMVNG/2017/288
(prOC. 1169/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 
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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 pádua Correia nº 809 e 813, da freguesia 
de Gulpilhares e 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 
(1169/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: 29/06/2017

EDT-CMVNG/2017/289
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO  - TrA-
vESSA DAS COruJEIrAS, MAFAMuDE
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 
19 de Junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
pOSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITO:
- Implementação de 2 sinais B2 (STOp), na Tra-
vessa das Corujeiras, em Mafamude, um a norte 
e outro a sul da intersecção com a rua Escola 
de Laborim.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 26 de Junho de 2017,  
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 29/06/2017

EDT-CMVNG/2017/290
(prOC. 1635/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 junto 
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ao nº 621, da rua da Igreja, da união de fregue-
sias de pedroso e Seixezelo, 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 
(1635/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: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/291
prOJETO DE rEGuLAMENTO DE INTErvEN-

çÃO NO ESpAçO pÚBLICO DO MuNICÍpIO DE 
vILA NOvA DE GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º 
do código do procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 
7 de janeiro, que a Câmara Municipal, em reu-
nião ordinária de 5 de junho de 2017, deliberou 
submeter o projeto de regulamento de Inter-
venção no Espaço público do Município de vila 
Nova de Gaia, a consulta pública, para recolha 
de sugestões, mediante publicação do mesmo, 
no Boletim Municipal e no sítio institucional do 
Município na Internet em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos - Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais - Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia.
vila Nova de Gaia, 19 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/292
prOJETO DE rEGuLAMENTO DE rESÍDuOS 
urBANOS E LIMpEZA pÚBLICA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião or-
dinária de 5 de junho de 2017, deliberou sub-
meter o projeto de regulamento de resíduos 
urbanos e Limpeza pública, a consulta pública, 
para recolha de sugestões, mediante publica-
ção do mesmo, no Boletim Municipal e no sítio 
institucional do Município na Internet em www.
cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
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-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 9 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/293
prOJETO DE rEGuLAMENTO DE ESpAçOS 
vErDES, pArQuES E ÁrEAS DE CONSErvA-
çÃO DA NATurEZA E BIODIvErSIDADE
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião or-
dinária de 5 de junho de 2017, deliberou sub-
meter o projeto de regulamento de Espaços 
verdes, parques e Áreas de Conservação da 
Natureza e Biodiversidade, a consulta pública, 
para recolha de sugestões, mediante publica-
ção do mesmo, no Boletim Municipal e no sítio 
institucional do Município na Internet em www.
cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 9 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/294
prOJETO DE rEGuLAMENTO DA rEDE DE 
HOrTAS urBANAS DO MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, nos termos e para os efeitos do artigo 101º 

do Código do procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, que a Câmara Municipal, em 
reunião ordinária de 5 de junho de 2017, deli-
berou submeter o projeto de regulamento da 
rede de Hortas urbanas do Município de vila 
Nova de Gaia, a consulta pública, para recolha 
de sugestões, mediante publicação do mesmo, 
no Boletim Municipal e no sítio institucional do 
Município na Internet em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 9 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)

EDT-CMVNG/2017/295
prOJETO DE rEGuLAMENTO GErAL DE uTI-
LIZAçÃO E FuNCIONAMENTO DAS INSTALA-
çÕES DESpOrTIvAS MuNICIpAIS
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, nos termos e para os efeitos do artigo 101º 
do Código do procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, que a Câmara Municipal, em 
reunião ordinária de 5 de junho de 2017, delibe-
rou submeter o projeto de regulamento Geral 
de utilização e Funcionamento das Instalações 
Desportivas Municipais, a consulta pública, para 
recolha de sugestões, mediante publicação do 
mesmo, no Boletim Municipal e no sítio insti-
tucional do Município na Internet em www.cm-
-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
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4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 9 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/296
prOJETO DE ALTErAçÃO AO rEGuLAMEN-
TO pArA O ArrENDAMENTO DE HABITA-
çÕES SOCIAIS
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião or-
dinária de 5 de junho de 2017, deliberou sub-
meter o projeto de Alteração ao regulamento 
para o Arrendamento de Habitações Sociais, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
mediante publicação do mesmo, no Boletim 
Municipal e no sítio institucional do Município 
na Internet em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 9 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/297
prOJETO DE ALTErAçÃO AO rEGuLAMEN-
TO DA rESErvA NATurAL LOCAL DO ESTu-
ÁrIO DO DOurO
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião or-
dinária de 5 de junho de 2017, deliberou sub-

meter o projeto de Alteração ao regulamento 
da reserva Natural Local do Estuário do Douro, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
mediante publicação do mesmo, no Boletim 
Municipal e no sítio institucional do Município 
na Internet em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 9 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/298
prOJETO DE rEGuLAMENTO DOS SISTEMAS 
pÚBLICOS E prEDIAIS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGuAS E DE DrENAGEM E TrATAMENTO 
DE ÁGuAS rESIDuAIS DO MuNICÍpIO DE vILA 
NOvA DE GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião or-
dinária de 5 de junho de 2017, deliberou subme-
ter o projeto de regulamento dos Sistema pú-
blicos e prediais de Abastecimento de Águas e 
de Drenagem e Tratamento de Águas residuais 
do Município de vila Nova de Gaia, a consulta 
pública, para recolha de sugestões, mediante 
publicação do mesmo, no Boletim Municipal e 
no sítio institucional do Município na Internet 
em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
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4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 9 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

EDT-CMVNG/2017/299
prOJETO DE rEGuLAMENTO MuNICIpAL DE 
ATrIBuIçÃO DE BENEFÍCIOS pÚBLICOS
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião 
pública de 19 de junho de 2017, deliberou sub-
meter o projeto de regulamento Municipal de 
Atribuição de Benefícios públicos, a consulta 
pública, para recolha de sugestões, mediante 
publicação do mesmo, no Boletim Municipal e 
no sítio institucional do Município na Internet 
em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, 21 de junho de 2017
O presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 30/06/2017

*EDT-CMVNG/2017/232
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O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

Município de Vila Nova de Gaia em
http://www.cm-gaia.pt/

O Boletim Municipal pode ser adquirido no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

através de impressão/fotocópia e 
pago de acordo com o definido na 
Tabela de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia.

Edição e Impressão da 
Direção Municipal de Administração e Finanças

Município de Vila Nova de Gaia


