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A.1. MINuTA DA ATA 29
reunião ordinária de 27.06.2019
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano 
de dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de pesar, apresentado pelo Gru-
po Municipal da CDu e subscrito pela Mesa e 
por todos os Grupos parlamentares, “pelo fale-
cimento de Agustina Bessa Luís, no passado dia 
03 de junho”, Aprovado por unanimidade. 
b) Foi um voto de pesar, apresentado pelo 
Grupo Municipal da CDu, “pelo falecimento de 
Isaura Borges Coelho, no passado dia 11 de ju-
nho”, Aprovado por unanimidade. 
c) Foi um voto de pesar, apresentado pelo Gru-
po Municipal da CDu, “pelo falecimento de An-
tónio Barreto Areosa Feio, no passado dia 20 
de junho”, Aprovado por unanimidade. 
d) Foi um voto de pesar, apresentado pelo Gru-
po Municipal da CDu, “pelo falecimento de ru-
ben de Carvalho, no passado dia 11 de junho”, 
Aprovado por unanimidade. 
e) Foi um voto de pesar, apresentado pelo Gru-
po Municipal do pSD, “pelo falecimento da Se-
nhora Dª. Aida de Jesus Besteiro, Mãe do Se-
nhor vereador Duarte Besteiro, no passado dia 
18 de junho”, Aprovado por unanimidade. 
f) Foi um voto de Louvor, apresentado pelo 
Grupo Municipal do pSD, “pelos feitos alcança-
dos pelo Desporto Gaiense na Época Desporti-
va 2018/2019”, Aprovado por unanimidade. 
g) Foi um voto de Louvor, apresentado pelo 
Grupo Municipal do pS, “A todos que através do 
Desporto valorizaram o Concelho de vila Nova 
de Gaia”, Aprovado por unanimidade. 
h) Foi uma recomendação à Câmara Munici-
pal, apresentada pelo Grupo Municipal do pAN, 
“regulamentação das Colónias de gatos e de 
Alteração ao regulamento Municipal de resí-
duos Sólidos urbanos e de Limpeza pública do 
Município de vila Nova de Gaia”, rejeitada por 
Maioria, 35 votos contra (20 do pS e 15 do Gru-
po Municipal dos presidentes de Junta de Fre-
guesia do pS), 02 abstenções da CDu e 11 votos 
a favor (06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 
01 do pAN). 
i) Foi uma proposta, apresentada pelo Grupo 
Municipal do BE, “regimento de Funcionamen-

to da Assembleia Municipal Jovem de vila Nova 
de Gaia”, remetida para discussão em próxima 
reunião. 
j) Foi uma proposta de recomendação à Câma-
ra Municipal, apresentada pelo Grupo Municipal 
da CDu, “Infraestruturas das Zonas Balneares”, 
rejeitada por Maioria, com 35 votos contra (20 
do pS e 15 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS) e 13 votos a favor 
(06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
k) Foi uma proposta de recomendação à Câma-
ra Municipal, apresentada pelo Grupo Municipal 
da CDu, “Despoluição dos Cursos de Água”, 
rejeitada por Maioria, com 35 votos contra (20 
do pS e 15 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS), 08 abstenções 
(06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 05 votos a favor 
(02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
l) Foi uma proposta de recomendação à Câma-
ra Municipal, apresentada pelo Grupo Municipal 
da CDu, “Campanha de Ligações à rede de Sa-
neamentos”, rejeitada por Maioria, com 35 vo-
tos contra (20 do pS e 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS) e 
13 votos a favor (06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 
do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
m) Foi uma recomendação à Câmara Munici-
pal, apresentada pelo Grupo Municipal do CDS-
-pp, “preservação dos Espaços públicos de vila 
Nova de Gaia”, rejeitada por Maioria, 35 votos 
contra (20 do pS e 15 do Grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS), 04 
abstenções (02 do BE e 02 da CDu) e 09 vo-
tos a favor (06 do pSD, 02 do CDS-pp e 01 do 
pAN). 
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: --
1) A Assembleia Municipal apreciou a propos-
ta da Câmara Municipal quanto ao relatório e 
Conta Consolidada do Município de vila Nova 
de Gaia, referente ao ano de 2018, referente ao 
ponto 4.1. da ordem de Trabalhos. 
2) Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto – Lei-Quadro da Transferência de Com-
petências para as Autarquias Locais e para as 
Entidades Intermunicipais (Diplomas setoriais): 
1. Com efeitos em 2019: a) Aprovar a não acei-
tação do exercício de todas a competências 
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cujos diplomas setoriais foram publicados en-
tre 30 de janeiro e a presente data (identifica-
dos no Quadro II); b) Que a deliberação dos 
órgãos municipais tomada no âmbito do pon-
to anterior seja votada e comunicada à DGAL 
individualmente por diploma setorial constante 
do Quadro II; 2. Com efeitos em 2020: a) Apro-
var a não aceitação de todas as transferências 
de competências cujos diplomas setoriais fo-
ram já publicados (constantes do Quadro I e 
II), com exceção das competências no domínio 
do serviço público de transportes de passagei-
ros regular em vias navegáveis interiores cuja 
transferência foi concretizada pelo Decreto-Lei 
n.º 58/2019, de 30 de abril; b) Que a delibera-
ção dos órgãos municipais tomada no âmbito 
do ponto anterior seja votada e comunicada 
à DGAL individualmente por diploma setorial 
constante do Quadro I”, retirado da Discussão 
por unanimidade. 
3)Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – 
Lei-Quadro da Transferência de Competências 
para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais (Diplomas setoriais). 1. Com 
efeitos em 2019: a) Deliberar pela não aceitação 
do exercício de todas as competências, cujos 
diplomas setoriais foram publicados entre 30 
de janeiro e a presente data; b) Que a delibe-
ração dos órgãos municipais tomada no âmbi-
to do ponto anterior seja votada e comunicada 
à DGAL individualmente por diploma setorial 
constante do Quadro presente na proposta”, 
Aprovado por unanimidade. 
4) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – 
Lei-Quadro da Transferência de Competências 
para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais (Diplomas setoriais): 1.) Com 
efeitos em 2020: a) Deliberar pela aceitação 
do exercício de competências cujos diplomas 
setoriais foram publicados entre 30 de janeiro 
e a presente data, à exceção dos diplomas se-
toriais da saúde, educação e freguesias; b) Que 
a deliberação dos órgãos municipais tomada 
no âmbito do ponto anterior seja votada e co-
municada à DGAL individualmente por diploma 
setorial constante do Quadro presente na pro-

posta”, Aprovado por Maioria, com 35 votos a 
favor (20 do pS e 15 do Grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS), 11 
abstenções (06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do 
BE e 01 do pAN) e 02 votos contra da CDu. 
5) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos 
“Apreciação da proposta da Câmara Municipal 
quanto à não concessão de acordo favorável à 
transferência de competências do Estado para 
à Área Metropolitana do porto, restrita aos anos 
2019 e 2020, previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto e nos Decretos Leis n.º 21/2019, de 
30 de janeiro, n.º 23/2019, de 30 de janeiro e 
n.º 58/2019, de 30 de abril, Aprovado por una-
nimidade. 
6) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos 
“Apreciação da proposta da Câmara quanto à 
Descentralização para as Freguesias, no âmbi-
to do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril: 1. 
Não pretendem a transferência de competên-
cias nos exercícios de 2019 e 2020 e que, nos 
termos das disposições transitórias previstas 
na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e Decreto 
Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, os Acordos de 
Execução mantêm a sua vigência nestes exer-
cícios e 2.) Não pretendem a transferência de 
competências no exercício de 2020, nos termos 
das disposições transitórias previstas na Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei n.º 
104/2018, de 29 de novembro, relativas à insta-
lação e gestão dos Espaços Cidadão”, Aprova-
do por unanimidade. 
7) Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao pedido de Declaração 
de utilidade pública com Carácter urgente de 
Expropriação de 2 parcelas de terreno, sitas na 
Freguesia de Avintes, Concelho de vila Nova 
de Gaia, destinadas ao projeto parque rio – 1ª 
Fase, nos termos da alínea a) do n.º 3 do art. 
61.º do regime Jurídico da reabilitação urbana 
(rJru), na sua versão mais recente, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho e 
do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 168799, de 18 de 
setembro”, Aprovado por unanimidade. 
8)Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao projeto Campo de Férias Muni-
cipal – “Gaia Férias + 2019”, nos termos da alínea 
g) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 
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12 de setembro”, Aprovado por Maioria, com 02 
votos contra da CDu e 46 votos a favor (20 do 
pS e 15 do Grupo Municipal dos presidentes de 
Junta de Freguesia do pS, 06 do pSD, 02 do 
CDS-pp, 02 do BE e 01 do pAN). 
9) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à autorização da contração 
de empréstimo destinado a financiar a contra-
partida nacional de operações de investimento 
autárquico aprovadas no âmbito do programa 
operacional portugal 2020, nos termos da alí-
nea f) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro”, Aprovado por unanimida-
de. A Senhora Deputada Ivone Maria oliveira de 
Sá Santos (pSD) não participou na votação. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 09 minu-
tos do dia 28 de junho de 2019, da qual se la-
vrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida e assinada pelo Senhor primeiro Secretário 
e pelo Senhor presidente da Assembleia Muni-
cipal, e que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. ATA N.º 11
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
No SALÃo NoBrE DA JuNTA DE FrEGuESIA 
DE SErZEDo EM 03 DE JuNho DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 15 horas e 10 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 19 horas.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez uma breve apresentação 
das reuniões de Câmara públicas desconcen-
tradas nas diferentes freguesias, concedendo a 
palavra ao Senhor presidente de Junta de Fre-
guesia de Serzedo e perosinho.
o Senhor presidente de Junta de Freguesia de 
Serzedo e perosinho deu as boas vindas ao Se-
nhor presidente da Câmara e a todo o executivo 
municipal, à comunicação social presente, aos 
convidados e munícipes. parabenizou o exe-
cutivo municipal, na pessoa do seu presidente, 
professor Doutor Eduardo vítor rodrigues, pela 
introdução desta nova vertente de gestão, no-
meadamente, o facto de trazer às 15 freguesias 
a possibilidade de todos terem o conhecimen-
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to do funcionamento das reuniões públicas de 
Câmara e facilitar a intervenção dos Senhores 
Munícipes, nas mesmas. Que a deslocação do 
executivo municipal à presente união de Fre-
guesias, é uma honra, porque ela tem vindo a 
exercer o seu mandato sob o lema do “rigor e 
dedicação”, que se manifesta quer em termos 
financeiros quer na capacidade de gestão. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar apresentou os seguintes vo-
tos de louvor: 
- Colégio de Gaia, pela vitória na Taça de portu-
gal de andebol feminino;
- Colégio dos Carvalhos, pelo facto dos infantis 
se terem sagrado campeões distritais de ande-
bol;
- vitor pinho e Miguel oliveira, campeões nacio-
nais em K2, e comunicado ao Centro de recreio 
popular de Arnelas.
Mais propôs que os votos de louvor sejam en-
dereçados aos respetivos destinatários.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou o ponto prévio que a se-
guir se transcreve:
“Limpeza De Faixas De Gestão De Combustível 
Terminou na passada sexta-feira, dia 31 de Maio, 
o prazo para os municípios procederem à lim-
peza dos terrenos dos proprietários incumpri-
dores, relativas às faixas de gestão de com-
bustível, os quais deveriam ter efetuado essa 
mesma limpeza até ao passado dia 15 de Março. 
De acordo com a legislação em vigor, para os 
Municípios que não cumprirem com esta obri-
gação, no prazo estabelecido, está prevista 
uma retenção de 20% do duodécimo das trans-
ferências provenientes do Fundo de Equilíbrio 
Financeiro, no mês seguinte, penalização esta 
que em 2018 não foi aplicada.
Assim, justifica-se nesta data fazer um ponto de 
situação sobre esta matéria relativamente ao 
concelho de Gaia, nomeadamente:
1. Existe à data de 31 de Maio de 2019, informa-
ção sobre o número de proprietários incumpri-
dores e infrações instauradas pelas entidades 
policiais no concelho de Gaia?

2. Qual o grau de intervenção da Câmara de 
Gaia relativamente às quais se viu obrigada a 
atuar em substituição dos proprietários incum-
pridores?
3. Existe nesta data algum grau de incumpri-
mento da Câmara de Gaia nesta matéria, que 
possa de alguma forma penalizar as transferên-
cias para este município, provenientes do Fun-
do de Equilíbrio Financeiro, caso o referido nor-
mativo venha a ser aplicado. 
vila Nova de Gaia, 3 de junho de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, acompanhou os votos de louvor apre-
sentados pelo Senhor vereador, Dr. José Gui-
lherme Saraiva de oliveira Aguiar e referiu-se 
à recusa infundada do Senhor presidente da 
Câmara em fornecer um conjunto de gravações 
áudio, relativas a um conjunto de reuniões de 
Câmara. Que, por sugestão do Senhor presi-
dente, diligenciou junto do Tribunal Administra-
tivo do Circulo do porto, um procedimento de 
intimação para prestação de informações, rela-
tivamente à obtenção dessas gravações. 

poNTo prÉvIo Nº 4
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, apresentou o ponto prévio que a seguir 
se transcreve: “rali de portugal. 
No acordo de parceria celebrado para a reali-
zação da edição 2019, do rally de portugal, a 
Câmara de Gaia, de acordo com a cláusula 3ª, 
nº 4 e cláusula 4ª, obrigava-se a comparticipar 
financeiramente o projeto no montante elegível 
global de 787.415,98 euros, sendo que 50% se-
riam assumidos pela candidatura ao Fundo de 
Apoio ao Turismo e ao Cinema, ou seja, precisa-
mente 393.707,99 euros.
o protocolo inclui uma declaração de respon-
sabilidade assinada pelo presidente da Câmara, 
para certificar que o Município assume o com-
promisso de cumprir o projeto, de acordo com 
o caderno de encargos e os orçamentos apre-
sentados.
E uma outra de inscrição declaração de com-
promisso de inscrever o referido valor no orça-
mento municipal.
por seu turno, a vigência do acordo, de acordo 
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com o disposto na cláusula 9ª, está condiciona-
da à aprovação da candidatura ao financiamen-
to ao referido Fundo.
E a cláusula 10ª, estipula a possibilidade da par-
ceria poder ser alterada ou revogada, a todo o 
tempo, durante a execução da operação, por 
acordo escrito entre as partes, mas o documen-
to é omisso quanto a penalizações ou eventuais 
sanções por incumprimento.
Termos em que se suscita a seguinte questão: 
A decisão tomada pela Câmara Municipal de 
cancelar a realização da super especial, impli-
ca alguma responsabilidade financeira ou qual-
quer outro encargo ou penalização para o mu-
nicípio? 
vila Nova de Gaia, 3 de junho de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues relativamente às duas 
questões levantadas pelo Senhor vereador Dr. 
Cancela Moura disse que a 1ª questão já terá 
sido respondida pelo Senhor professor Doutor 
Marcelo rebelo de Sousa, há 3 dias, quando ex-
plicou o que é que está a acontecer à direita, 
pelo que, entende que terá sido a melhor e a 
mais sintética explicação. Disse que o Senhor 
vereador encontrará no professor Doutor Mar-
celo rebelo de Sousa, a inspiração suficiente, 
para perceber o que está a acontecer ao seu 
partido e a toda a direita.
No que diz respeito à questão colocada refe-
rente ao rally de portugal, disse que o Municí-
pio não é responsável por 780.000 euros, mas 
é responsável por 50% desse valor. Que não 
se está a falar de uma candidatura, mas de um 
acordo de parceria que foi assumido para uma 
candidatura. Que esse acordo de parceria es-
tava completamente dependente, como se re-
fere no ponto 9º, de haver uma comparticipa-
ção atempadamente assumida pelo Fundo de 
Turismo. Que o rally acabou ontem e ontem 
ainda não havia nenhuma informação da parte 
do Fundo de Turismo, sobre a comparticipação 
no rally, o que leva a que o ponto 9º possa ser 
imediatamente acionado, sem nenhumas con-
sequências para o Município. Disse que a candi-
datura não foi prosseguida, porque atempada-
mente o Município pretendeu salvaguardar não 
a questão financeira, mas a questão do cumpri-
mento das responsabilidades, que resultariam 

da “Super Especial de Gaia”, nomeadamente, 
todo um conjunto de procedimentos que, no 
âmbito da contratação pública, eram impossí-
veis de serem feitos nos últimos 15 dias ou na 
última semana. Que todos os outros Municípios 
envolvidos, têm dois fenómenos: em 1º lugar, ti-
nham parcelas a entregar diretamente ao ACp 
e não tinham problemas de contratação pública 
e, em 2º lugar, escudaram-se naquela estratégia 
de dizer “nós só pagamos os nossos 50%, haja 
ou não candidatura e não damos mais um cên-
timo”. Que, no caso de Gaia, para além de não 
querer correr riscos de ficar com um buraco no 
Fundo de Turismo para assumir, pretendeu-se 
salvaguardar a impossibilidade objetiva legal, 
de proceder à contratação pública de tudo, 
desde as bancadas às zonas de proteção, ou 
seja, todo um conjunto de contratação exter-
na que não poderia ser feito sem a aprovação 
do Fundo de Turismo, porque a Câmara não 
vai assumir 780.000 euros, quando só tem de 
assumir 300, pelo que, atempadamente, a Câ-
mara informou a sua saída. Disse que o Senhor 
vereador tem muita razão para levantar esta 
questão, porque é um assunto da maior relevân-
cia e que já foi explicado na comunicação so-
cial, desmentindo o Senhor presidente do ACp, 
com o artigo 9º, que o Senhor vereador referiu. 
Que como o Senhor vereador sabe, a Câmara 
está a pagar as indeminizações que resultaram 
dos procedimentos que não respeitaram a lei 
da contratação, ou seja, procedimentos nulos, 
que levaram a Câmara à realização do Extreme 
Sailing. Disse disponibilizar-se a fornecer toda a 
documentação ao Senhor vereador, para poder 
apurar, junto do ACp, o respetivo contraditório. 
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar relativamente à questão do 
rally de portugal, disse que, até ao momento, o 
Fundo de Turismo não respondeu oficialmente, 
no entanto, no dia 6 de Maio, esteve presente 
numa reunião com todos os municípios que fa-
ziam parte do acordo de parceria, onde a Se-
nhora presidente da Câmara de Matosinhos dis-
se, oficiosamente, que o Fundo de Turismo se 
disponibilizava, numa 1ª fase, para atribuir um 
subsídio de 100.000 euros e, numa 2ª fase, um 
subsídio de 500.000 euros, os quais não serão 
para o ACp, mas para apoio à comunicação do 
rali. 
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relativamente à questão das faixas de gestão 
de combustível, disse ser uma questão delica-
da no Município de vila Nova de Gaia, porque 
a Câmara não tem o plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, aprovado, devi-
do a razões de natureza técnica e a razões de 
discordância entre serviços, nomeadamente, o 
Serviço Nacional da Conservação da Floresta. 
Que na próxima quarta-feira, a Comissão Muni-
cipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios irá 
reunir-se e, pessoalmente, não tem dúvidas que 
vai aprovar o regulamento, que será presente a 
reunião de Câmara e da Assembleia Municipal. 
Que a aprovação do regulamento é importante 
e faz a diferença, porque os terrenos que estão 
nas faixas de gestão de combustível e que são 
considerados ao abrigo do Decreto-Lei nº 124, 
têm um tratamento ou não, conforme forem 
declarados terrenos florestais e a Câmara, não 
tendo um plano Municipal de Defesa da Flores-
ta que defina objetivamente quais são os terre-
nos florestais, qualquer terreno numa zona ur-
bana, que tenha mil metros quadrados de mato 
e de árvores, é considerado uma zona florestal. 
Disse que, por outro lado, o Município de vila 
Nova de Gaia não sendo um município de risco, 
classificado pelo Serviço Nacional da Conser-
vação da Floresta, também tem incêndios e os 
maiores incêndios que ocorreram no ano pas-
sado, vieram de municípios vizinhos, os quais 
são considerados municípios de risco. Que a 
Câmara está a fazer a limpeza e, no que diz res-
peito aos munícipes que não cumpriram, a Câ-
mara tem-nos sinalizados. Que em vila Nova de 
Gaia existem muitos terrenos que pertencem 
ao Estado e que ainda não estão limpos. Que 
a Câmara está preocupada, porque adivinha-se 
um verão muito quente, que irá aumentar o nú-
mero de incêndios. 

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 10 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 20 DE MAIo DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 10 da reunião 
pública de Câmara realizada em 20 de maio de 

2019.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro não votou, em virtude de não ter par-
ticipado na reunião de Câmara de 20 de maio 
de 2019.
CoNTrATo DE GESTÃo opErACIoNAL – rE-
LATÓrIo DE GESTÃo DE MArço DE 2019 DA 
STCp
EDoC/2019/32462
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. 
24.05.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNTrATo DE GESTÃo opErACIoNAL – rE-
LATÓrIo DE GESTÃo E DE EXECuçÃo DE DE-
ZEMBro DE 2018 DA STCp
EDoC/2019/30275
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À DMAF. À Câma-
ra. 21.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro fez a seguinte intervenção: “Face à 
participação da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia nos STCp, reiteramos a importância da 
apresentação periódica deste relatório. Assim 
tendo presente os resultados de 2018 e em par-
ticular o reportado a Março último, julgamos ser 
importante destacar a melhoria da situação fi-
nanceira da empresa face a 2017, apesar de se 
continuarem a verificar resultados negativos, 
embora de menor dimensão e o aumento da re-
ceita, resultante do facto de 59 das 70 linhas de 
autocarro, terem registado variação positiva na 
procura.
pese embora esta variação positiva na procu-
ra traduzida numa maior taxa de ocupação dos 
autocarros, verificou-se uma estagnação na 
oferta, esta estagnação da oferta resultou da 
estabilização da frota em termos do número de 
autocarros disponíveis em circulação, que ron-
dou as 420 unidades. Como fatores negativos, 
há a registar, por um lado, o aumento da taxa 
de imobilização da frota ao passar 10.1 para 14.1, 
provavelmente, fruto do aumento da taxa de 
avaria total, resultante, por sua vez, da antigui-
dade da frota atualmente em circulação e, por 
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outro, o forte aumento de reclamações em 2018 
face a 2017, em cerca de 58%, aumento este que 
se mantêm no 1º trimestre de 2019, embora com 
tendência para uma desaceleração. Execução 
de apenas 57.1% do total de investimentos apro-
vados pelos STCp para 2018 e cujo montante 
total apontava para os 25,7 milhões de euros. 
por outro lado e reportado a 31 de Março de 
2019, a taxa de execução do plano de investi-
mento rondava apenas os 10%, equivalente de 
2,2 milhões de euros de um total de investi-
mento aprovado de 22,6 milhões de euros, para 
executar ao longo de 2019. Também merece 
alguma atenção, é o facto de se verificar uma 
degradação do prazo médio de pagamento dos 
STCp ao longo do ano 2018 e 1º trimestre de 
2019, ao passar de 41 dias em 2017 para 46 dias 
em 2018 e 52.8 dias em Março de 2019. Assim 
justificam-se as seguintes questões: 
1- Como prevêm os STCp financiar a aquisição, 
nos próximos 2 anos, de 269 autocarros, saben-
do que o concurso recentemente lançado e re-
lativo a 81 novas viaturas, tem o apoio de 53% 
assegurado por fundos comunitários? Serão as 
autarquias chamadas a comparticipar neste in-
vestimento?
2- Qual é o número de novos autocarros que 
irão entrar em circulação até ao final de 2019, 
tendo em conta a crescente procura que se tem 
verificado em termos de utilização de transpor-
tes públicos na Área Metropolitana do porto, 
sabendo que as 81 novas viaturas já contratua-
lizadas, só começarão a ser entregues a partir 
do 4º trimestre de 2020 e até ao final de 2021.
3- Até se concretizar este reforço da frota, 
como vai ser feita a gestão deste previsível au-
mento da procura? 
4- Qual o esforço financeiro que o município 
de Gaia terá de suportar nos próximos anos, 
no sentido de acompanhar a implementação 
do serviço público de transportes na Área Me-
tropolitana do porto? No caso de vila Nova de 
Gaia e conforme afirmou recentemente, signifi-
ca uma comparticipação de 1,5 milhões de eu-
ros?”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que uma parte 
destas questões, poderão ser respondidas pelo 
próprio relatório, contudo, prestou algumas in-
formações adicionais. Que é verdade que, nes-

te momento, são apresentados resultados que 
são muito melhores que os de 2017, ao ponto 
da Câmara ter sido notificada de que iria ser 
ressarcida de cerca de 80.000 euros, por com-
pensação pela boa gestão do ano de 2018. Que 
2017 foi o ponto de partida e estava-se a digerir 
dois problemas, nomeadamente, a vontade que 
o anterior Governo teve de privatizar a STCp e 
com isso degradou a empresa e, em simultâ-
neo, o início de um plano de investimento, que 
implicou, entre outras coisas, a aquisição de au-
tocarros, ou seja, a renovação integral de uma 
frota que estava completamente desajustada 
e envelhecida e que agora detém um impul-
so muito significativo. Disse que o documento 
mostra que os municípios gerem melhor do que 
os privados, neste domínio, em concreto. rela-
tivamente à imobilização da frota, disse ser evi-
dente que perante uma frota envelhecida que, 
durante 5 anos de gestão do pSD no país, não 
teve um único autocarro adquirido, ocorrem 
mais avarias. No que diz respeito à questão do 
valor da percentagem do investimento, disse ser 
a questão menos importante, porque, na ver-
dade, em Março, por exemplo, há uma percen-
tagem reduzida para aquilo que está previsto 
em 2019, mas em Abril foram contratualizados, 
com a poSEur, os concursos para aquisição de 
autocarros, pelo que, subiu vertiginosamente a 
taxa de investimento. Que percebe que algu-
mas pessoas estejam preocupadas com a STCp, 
mas pessoalmente, está preocupado com tudo 
aquilo que não é a STCp, porque aquilo que é a 
STCp, todos sabem que melhor ou pior, os ser-
viços já são de boa qualidade. Que o lhe preo-
cupa, são todas as zonas do concelho que não 
são servidas pela STCp e que merecem ter au-
tocarros com a mesma capacidade, com WiFi, 
com ar condicionado, autocarros recentes e 
não comprados na Bélgica ao fim de 25 anos 
de operação, autocarros não poluentes, auto-
carros que cumpram horários, que sejam ami-
gos do Ambiente e dos passageiros. Disse que 
este concurso só agora é que está a ser prepa-
rado porque, infelizmente, só há 2 anos a esta 
parte, é que a Câmara teve autorização do Es-
tado para lançar este procedimento. Disse que 
o transporte público não é lucrativo e ou se tem 
transporte público em que os cidadãos sabem 
que há obrigações de serviço público assumi-
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das pelos Municípios e pelo Estado ou então, se 
for pretensão que o transporte público tem que 
ser lucrativo, que foi o que fez o anterior Gover-
no, tem-se uma operação minimalista e que leva 
as pessoas optarem pelo transporte individual. 
No que diz respeito ao processo de intermuni-
cipalização da STCp, disse que o Município de 
Gaia está empenhado em tomar conta da ges-
tão da STCp, não com um contrato de gestão 
delegada como tem neste momento, mas como 
proprietário da STCp. Que o modelo de Lisboa 
com a Carris, é um bom modelo, mas o mesmo 
não poderá ser adotado no porto, porque existe 
mais do que um beneficiário da operação STCp 
e vila Nova de Gaia não quer ficar de fora, quer 
ser parte do processo, exatamente para poder 
gerir os 30% que a lei permite no âmbito do 
rTA de operação adicional, que é poder com-
pensar sítios onde os operadores privados não 
estão disponíveis para operar e poder trazer a 
STCp a operar até ao limite dos 30% que o rTA 
e a legislação europeia definem, por isso, nessa 
altura, ainda poderá haver um reforço na obri-
gação de serviço público.  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACorDo A CELEBrAr ENTrE CoNSTru-
çÕES pErEIrA E FILhoS, LDA, ÁGuAS DE 
GAIA, EM, SA, o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E o CoNSÓrCIo EXTErNo SKYLI-
NE CoNSTITuÍDo por ISSTA porTuGAL, uNI-
pESSoAL LDA, ForTErA propErTIES, LDA E 
ATTIC CoMpANY, uNIpESSoAL LDA TENDo 
EM vISTA A FuTurA uNIDADE DE EXECuçÃo 
QuE vIABILIZArÁ A CoNSTruçÃo Do CEN-
Tro CuLTurAL E DE CoNGrESSoS DE vILA 
NovA DE GAIA
EDoC/2019/34499
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: “Aprovo. À Câma-
ra. 29.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura fez a seguinte intervenção: 
“A parceria público-privada consubstanciada 
neste contrato com vista à construção do Cen-
tro de Congressos resulta de processo que apa-
renta ter nascido através da deliberação de câ-
mara em Novembro de 2017, onde se iniciou o 
procedimento de elaboração do plano de urba-

nização da Avenida da república. Esta terá sido 
a forma inicial de justificação, ainda sem ter sido 
dado destaque a verdadeira intenção de criação 
de um veículo instrumental de base à concreti-
zação do Centro Cultural e de Congressos de 
vila Nova. Dito de outra forma, a adoção de um 
instrumento de ordenamento supletivo ao pDM 
que permitiria construir uma equipa abrangen-
te com objetivos de reabilitação e regeneração 
da Avenida da república e zonas adjacentes, 
para incluir o espaço negocial necessário real e 
virtual para o Centro Cultural e de Congressos 
de vila Nova. Admitimos que este terá sido o 
verdadeiro mote para a execução do plano de 
urbanização que despontou mais tarde, em Se-
tembro de 2018, já após a delimitação da área 
do plano em maio de 2018, com a determinação 
de medidas preventivas. Com a existência de 
um plano de urbanização e as respetivas me-
didas preventivas, está consolidado o sistema 
legal de planeamento para que a Câmara possa 
delinear a capacidade construtiva e respetivas 
intenções genéricas, para a zona onde se pre-
vê construir o referido Centro de Congressos. 
ora, a adoção deste modelo como pano de 
fundo desta parceria público-privada, obsta a 
que o financiamento do investimento associa-
do a equipamentos a construir, num montante 
superior a dezena de milhões de euros, se refli-
ta na capacidade de endividamento do muni-
cípio, mas obsta também aqui a construção e 
exploração seja realizada no quadro do regime 
de contratação pública seja a coberto do regi-
me das empreitadas de obras públicas /ou da 
concessão e exploração de obras públicas com 
graves riscos para o interesse municipal. Na sua 
página na Internet, o município anuncia que a 
construção do Centro Cultural e de Congressos 
de Gaia avança até ao final de 2019 e deverá 
estar concluída em 2021, com um investimento 
privado de 10 milhões de euros. o equipamento 
inclui um hotel e terá a capacidade para 2.500 
lugares, mas quanto a prazos de início e con-
clusão, prestação de garantias, por exemplo, 
garantias bancárias, penalizações por incum-
primento, nada consta deste instrumento con-
tratual. perante este anúncio era de esperar que 
os órgãos municipais tivessem já deliberado 
sobre a aprovação da parceria público-privada 
de suporte à execução deste projeto municipal, 
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com base em estudos que demonstrassem a 
sua viabilidade técnico-jurídica e sustentabili-
dade económico-financeira, mas o que é apre-
sentado à aprovação da câmara é um contra-
to equiparado a um ajuste direto, revogando e 
substituindo um instrumento na mesma linha já 
anteriormente celebrado, relativamente ao qual 
o pSD deu o benefício da dúvida, abstendo-se 
mas que quase um ano volvido continua a não 
vir acompanhado de quaisquer documentos 
técnicos, designadamente o estudo e informa-
ções, seja dos serviços, seja de entidades ex-
ternas, por via do qual, os parceiros privados, 
proprietários de terrenos adjacentes e que po-
dem variar ao longo do tempo, abrindo aparen-
temente a possibilidade de uma espiral especu-
lativa decorrente da valorização dos terrenos, 
por via do plano de urbanização, se obrigam 
perante dois parceiros públicos que são o Mu-
nicípio e as Águas de Gaia, a assegurar, embora 
sem quaisquer prazos, garantias ou penaliza-
ções, a construir, financiar e explorar um Cen-
tro de Congressos por 25 anos, findo os quais o 
mesmo passaria para a propriedade municipal. 
Dir-se-ia que se trataria de um bom negócio 
para o Município, caso o mesmo não envolvesse 
quaisquer riscos ou encargos para o Município, 
mas não é de todo o caso. Efetivamente, cabem 
ao Município e à empresa Águas de Gaia, os se-
guintes encargos e contrapartidas de facto:
a) valorização dos terrenos dos proprietários 
por via do projeto em causa e aumento subs-
tancial da respetiva capacidade construtiva;
b) Entrega do terreno das Águas de Gaia para a 
edificação do Centro de Congressos. 
c) A alienação ou a transferência para o parcei-
ro privado da capacidade construtiva que cabe 
à empresa Águas de Gaia, potenciando ainda 
mais o valor do terreno daquele.
d) pagamento das compensações devidas pela 
cedência gratuita ao Município, especialmente 
gravosa no caso de desinteresse na exploração 
antes do termo do prazo de 25 anos. 
Acresce que são anunciadas publicamente um 
conjunto de outras compensações, nomeada-
mente, isenção de taxas, não quantificadas, 
neste contrato e que representam também uma 
importante despesa fiscal. Estes encargos não 
estão quantificados, mas seguramente que a 
despesa com a criação do Centro de Congres-

sos, seja por via de aluguer do Centro de Con-
gressos, seja por via do compromisso em acei-
tar a reversão do Centro de Congresso, por falta 
de interesse na exploração do mesmo por parte 
do interesse privado, excederão, seguramente, 
o valor que determina a remessa do mesmo ao 
Tribunal de Contas. Acresce ainda que a partici-
pação das Águas de Gaia, numa parceria públi-
co-privada, ainda que não formalizada através 
de qualquer forma societária além do mais fora 
do seu escopo social, envolvendo uma forte 
descapitalização e da qual não se retira qual-
quer proveito, na verdade o Centro de Congres-
sos vai reverter para o Município, não se con-
forma com o princípio da legalidade, podendo 
considerar-se nula face do disposto do artº 20 
da Lei 50/12 de 31 de agosto, que aprovou o re-
gime Jurídico da Atividade Empresarial Local e 
das participações Locais. por tudo isto não só 
pelas razões anteriormente manifestadas mas 
também pelos riscos de grave prejuízo para o 
interesse público suscetíveis de originar, natu-
ralmente responsabilidade financeira, os verea-
dores do pSD decidem votar contra a aprova-
ção deste contrato, a menos que o mesmo seja 
previamente levado à fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas e por este validado, o que de 
todo não se acredita que venha a ocorrer. “
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que uma ppp ainda 
que não formalizada e foi a expressão que o Se-
nhor vereador usou, significa uma ppp que não 
é ppp, o que mostra que o Senhor vereador, na 
malvadez que o caracteriza, tenta tão só utilizar 
uma expressão que sabe que não é verdadeira, 
porque pretende fazer passar a ideia de que se 
trata de uma ppp. Que o modelo de construção 
do parque de estacionamento do Centro Cívico 
de vila Nova de Gaia, que no tempo do pSD 
foi aprovado, não é diferente deste modelo de 
contrato de unidade de execução. Disse que as 
Águas de Gaia não estão a participar em ne-
nhuma ppp, porque as ppp que o Senhor ve-
reador conhece, são aquelas que levaram o país 
à bancarrota e aquelas que levaram o Municí-
pio de Gaia à bancarrota. Que o que está em 
discussão, é uma unidade de execução e não 
um ajuste direto e aconselha o Senhor verea-
dor a consultar os processos, para que não se 
afirmem coisas que não se articulem com a ver-
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dade. Disse que as Águas de Gaia cedem um 
terreno, da qual é proprietária e que é público, 
para a construção de um Centro de Congressos, 
que fica para o Município a custo zero, porque 
a Câmara não faz investimento. Que a Câmara 
não vai ter dispêndio nenhum, vai apenas pe-
gar no terreno, que é das Águas de Gaia, afetá-
-lo ao Centro de Congressos que, ao fim de 25 
anos, é da Câmara, a custo zero e, durante 25 
anos, o Centro de Congressos é explorado por 
uma entidade parceira, com quem o Município 
estabelece um processo de parceria na gestão 
e não na construção, pelo que, não é uma ppp. 
Solicitou que o Senhor vereador dê o exemplo 
de algo que tivesse sido lançado no tempo do 
seu partido que, no fim da concessão, ficasse 
para a Câmara, porque o que foi lançado nesse 
tempo, foram situações que, no fim da conces-
são, ficam para a empresa concessionária. Que, 
neste caso concreto, o equipamento é público, 
construído num terreno público, com um priva-
do que constrói na contrapartida de uma uni-
dade de execução, que lhe transfere o volume 
construtivo, que não é muito diferente daquilo 
que se faz hoje quando se faz reabilitação urba-
na. Que a Câmara dará o devido conhecimen-
to ao Tribunal de Contas e, quando obtiver a 
resposta, ela será do conhecimento do Senhor 
vereador.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que a sua intervenção é uma opi-
nião do pSD sobre a presente matéria. relativa-
mente ao facto de estar a qualificar a situação 
como um ajuste direto ou como uma ppp, foi 
por se estar a falar na exclusividade da entida-
de e não de uma outra. Que terá alertado para 
um conjunto de circunstâncias que lhe pare-
cem ser relevantes, nomeadamente, a questão 
das isenções, que não estão quantificadas e a 
forma como se pode assegurar o interesse do 
Município, por falta de garantias. Que relativa-
mente à Câmara do pSD, disse haver pessoas 
boas e más em todos os partidos, mas naqui-
lo que lhe diz pessoalmente respeito, algumas 
das questões que o Sr. presidente falou, são-lhe 
completamente alheia, porque esteve na Câma-
ra apenas pelo período de 2 anos. Que sobre as 
questões suscitadas pelo Sr. presidente, a atual 
maioria tem na sua composição dois vereado-
res, o Dr. Elísio pinto e o Dr. Guilherme Aguiar 

que saberão esclarecê-las. Disse que o Sr. pre-
sidente não é presidente da Câmara, está como 
presidente da Câmara, pelo que pediu que dê 
dignidade ao cargo, que respeite a opinião dos 
outros e a diferença. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse respeitar as diferentes 
opiniões, mas entende que um vereador do Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia deve ter mais do 
que opiniões, nomeadamente, ter propostas, 
sugestões, alternativas e consolidar ideias. Que 
o problema é quando se transformam as opi-
niões em subtilezas, que acabam por significar 
formas de desacreditar pessoas e instituições. 
Que não é “o presidente da Câmara”, está “pre-
sidente da Câmara” com 61,6% dos votos dos 
gaienses.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo perguntou ao Sr. verea-
dor Dr. Cancela Moura se sabe o que é uma uni-
dade de execução e qual a sua tramitação.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse saber o que é uma unidade de exe-
cução e qual a sua tramitação  e que não mu-
dará de opinião. 
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que o Senhor ve-
reador fez um conjunto de insinuações e, pes-
soalmente, aconselhou-o a ler a cláusula 5ª, nº 
2, alínea b) que diz que “no prazo máximo de 
9 meses, após a assinatura do presente acor-
do, será apresentada proposta final de unida-
de de execução”. Que a unidade de execução 
é um mecanismo que está previsto na lei, que 
é o mais discutido publicamente possível e não 
há nenhuma unidade de execução que não seja 
apresentada a reunião de Câmara, sujeita a dis-
cussão pública, pelo período de 20 dias úteis, 
e só depois é que tem a sua consequência prá-
tica. Que numa unidade de execução há como 
fim, a elaboração de um contrato de urbaniza-
ção, onde estão claras as clausulas e as contra-
partidas de cada parte, pelo que, no presente 
documento, ainda não estão quantificadas as 
isenções e as áreas de construção. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que toda a prosa lida 
pelo Senhor vereador, onde se utilizam os ter-
mos “ajuste direto”, “ppp’s” e “contrapartidas” 
correspondem a insinuações de caráter absolu-
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tamente bélico. Que, sob o manto de uma ora-
tória, o Senhor vereador tenta fazer o papel da 
vítima, dizendo que não gosta de ser contraria-
do e que apenas estava a emitir uma opinião. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD, 
ratificar o Acordo a celebrar entre as Constru-
ções pereira e Filhos, Lda., Águas de Gaia, EM, 
SA, o Município de vila Nova de Gaia e o Con-
sórcio Externo Skyline constituído por ISSTA 
portugal, unipessoal Lda., Fortera properties, 
Lda. e ATTIC Company, unipessoal Lda., tendo 
em vista a futura unidade de execução que via-
bilizará a construção do Centro Cultural e de 
Congressos de vila Nova de Gaia, nos termos 
apresentados.
EQuIpA pArA A uNIDADE DE EXECuçÃo 
pArA o CENTro CuLTurAL E DE CoNGrES-
SoS DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/34488
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a equipa para a unidade de Execução 
para o Centro Cultural e de Congressos de vila 
Nova de Gaia, constituída pela Arq.ª Joana Al-
mendra e Dr.ª Conceição Fernandes, nos ter-
mos informados.
AprovAçÃo DA CANDIDATurA Ao ApoIo 
FINANCEIro pArA ACoMpANhAMENTo TÉC-
NICo, Ao ABrIGo Do Art.º 16º Do DECrETo-
-LEI Nº 37/2018, DE 4 DE JuNho, QuE Apro-
vou o 1º DIrEITo
EDoC/2019/30166
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que pelo que terá percebido, tra-
ta-se de um pedido de apoio técnico à elabora-
ção de uma estratégia local de habitação, pelo 
que, perguntou como é que a Câmara pretende 
implementar o projeto? 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-

do vítor rodrigues disse que a implementação 
do projeto será efetuada em articulação com as 
juntas de freguesia, sistematizando os pedidos 
de forma territorializada, com parceiros como o 
Irru e com parceiros de candidatura. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura ao apoio financeiro para 
Acompanhamento Técnico ao abrigo do Art.º 
16º do Decreto-Lei nº 37/2018 de 4 de junho, 
que aprovou o 1º Direito, nos termos informa-
dos.
CEDÊNCIA GrATuITA Do SoLAr CoNDES DE 
rESENDE, pArA A rEALIZAçÃo Do EvENTo 
EXpoSIçÃo DE pINTurA Do AuTor NuNo 
SEABrA pErEIrA, A rEALIZAr DE 15 A 25 DE 
JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA CASA DA 
AMIZADE Do  roTArY CLuB DE vILA NovA 
DE GAIA
EDoC/2019/24958
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Solar Condes de 
resende, para a realização do evento “Exposi-
ção de pintura do autor Nuno Seabra pereira”, a 
realizar de 15 a 25 de junho de 2019, solicitado 
pela Casa da Amizade do rotary Club de vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
CoNTrATo DE CEDÊNCIA DE uTILIZAçÃo 
Do pAvILhÃo SITo NA ruA DA SEArA Nº 554 
– FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/30426
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou por que se vai celebrar um 
contrato de cedência de utilização e não de ar-
rendamento. 
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar disse que o Município é, 
neste momento, apenas o intermediário num 
contrato de cedência. Que, ao fim de 5 anos, 
o Município deixou de ter qualquer intervenção 
no pavilhão e a entidade a quem o Município irá 
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ceder, nomeadamente, a Escola de Ginástica de 
Gaia, será o arrendatário. Que se trata de uma 
cedência com contrapartidas e não de um ar-
rendamento.  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta do contrato de cedência de 
utilização do pavilhão sito na rua da Seara nº 
554, freguesia de oliveira do Douro, bem como, 
a avaliação patrimonial efetuada pela Divisão 
de património e Expropriações, nos termos in-
formados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

ADJuDICAçÃo provISÓrIA Do LoTE Nº 23 
Do EMprEENDIMENTo hABITACIoNAL DA 
QuINTA DA MArroCA – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA, Ao MuNÍCIpE FrANQuELIM NuNo DA 
SILvA pErEIrA, pELo vALor DE €9.200,00 
(NovE MIL E DuZENToS EuroS)
EDoC/2019/31394
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação provisória do lote nº23 
do Empreendimento habitacional da Quinta da 
Marroca, união de Freguesias de Sandim, oli-
val, Lever e Crestuma, pelo valor proposto de 
€9.200,00 nas condições da hasta pública an-
teriormente aberta e não adjudicada, ao muní-
cipe Franquelim Nuno da Silva pereira, nos ter-
mos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 2 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, À EMprESA LINA & pErEIrA – SoCIE-
DADE DE CoNSTruçÕES, LDA, pELo vALor 
DE €24.500,00 (vINTE E QuATro MIL E QuI-
NhENToS EuroS)
EDoC/2019/17780
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var a adjudicação definitiva do lote nº2 da urba-
nização da Quinta da pala, união de Freguesias 
de Gulpilhares e valadares, à empresa Lina & 
pereira – Sociedade de Construções, Lda., pelo 
valor de €24.500,00 (vinte e quatro mil e qui-
nhentos euros), nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 3 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALADA-
rES, À EMprESA LINA & pErEIrA – SoCIEDA-
DE DE CoNSTruçÕES, LDA, pELo vALor DE 
€23.500,00 (vINTE E TrÊS MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/17789
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº3 da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, à empre-
sa Lina & pereira – Sociedade de Construções, 
Lda., pelo valor de €23.500,00 (vinte e três mil 
e quinhentos euros), nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 4 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, À EMprESA LINA & pErEIrA – SoCIE-
DADE DE CoNSTruçÕES, LDA, pELo vALor 
DE €23.000,00 (vINTE E TrÊS MIL EuroS)
EDoC/2019/17803
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº4 da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, à empre-
sa Lina & pereira – Sociedade de Construções, 
Lda., pelo valor de €23.000,00 (vinte e três mil 
euros), nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 11 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, À EMprESA LINA & pErEIrA – SoCIE-
DADE DE CoNSTruçÕES, LDA, pELo vALor 
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DE €18.500,00 (DEZoITo MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2019/21480
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº11 da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, à empre-
sa Lina & pereira – Sociedade de Construções, 
Lda., pelo valor de €18.500,00 (dezoito mil e 
quinhentos euros), nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 12 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, À EMprESA LINA & pErEIrA – SoCIE-
DADE DE CoNSTruçÕES, LDA, pELo vALor 
DE €18.000,00 (DEZoITo MIL EuroS)
EDoC/2019/21477
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº12 da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, à empre-
sa Lina & pereira – Sociedade de Construções, 
Lda., pelo valor de €18.000,00 (dezoito mil eu-
ros), nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 13 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, À EMprESA LINA & pErEIrA – SoCIE-
DADE DE CoNSTruçÕES, LDA, pELo vALor 
DE €17.500,00 (DEZASSETE MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/21472
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº13 da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-

guesias de Gulpilhares e valadares, à empre-
sa Lina & pereira – Sociedade de Construções, 
Lda., pelo valor de €17.500,00 (dezassete mil e 
quinhentos euros), nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 25 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, A ANTÓNIo MANuEL MArTINS CAN-
GALhAS, pELo vALor DE €17.000,00 (DE-
ZASSETE MIL EuroS)
EDoC/2019/20867
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº25 
da urbanização da Quinta da pala, união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, a An-
tónio Manuel Martins Cangalhas, pelo valor de 
€17.000,00 (dezassete mil euros), nos termos 
informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 28 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, A JoÃo pEDro CruZ SILvA, pELo 
vALor DE €16.500,00 (DEZASSEIS MIL E QuI-
NhENToS EuroS)
EDoC/2019/24033
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº28 
da urbanização da Quinta da pala, união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, a João 
pedro Cruz Silva, pelo valor de €16.500,00 (de-
zasseis mil e quinhentos euros), nos termos in-
formados.
DESAFETAçÃo DA pArCELA DE TErrENo 
CoM A ÁrEA DE 258,60M2, SITA No CAMI-
Nho Do pINhEIro – LuGAr DE LAvADorES, 
FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2015/31730
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar a desafetação da parcela de terreno 
com a área de 258,60 m2, sita no Caminho do 
pinheiro, Lugar de Lavadores, freguesia de Ca-
nidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €44,23 (QuArENTA E 
QuATro EuroS E vINTE E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao Zoo DE SANTo INÁ-
CIo / AvINTES, No DIA 13 DE MAIo DE 2019, 
SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA Do FrEI-
XIEIro
EDoC/2019/29520
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €44,23 (quarenta e quatro euros e vin-
te e três cêntimos), para deslocação ao Zoo 
de Santo Inácio / Avintes, no dia 13 de maio de 
2019, solicitado pela Escola Básica do Freixiei-
ro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €109,67 (CENTo E NovE 
EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 16 
DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
S/3 ArQ. oLIvEIrA FErrEIrA
EDoC/2019/30660
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €109,67 (cento e nove euros e sessenta 
e sete cêntimos), para deslocação a Serralves, 
no dia 16 de maio de 2019, solicitado pela Es-
cola S/3 Arq. oliveira Ferreira, nos termos in-

formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €45,95 (QuArENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 15 
DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA QuINTA DoS CASTELoS
EDoC/2018/30589
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €45,95 (quarenta e cinco euros e no-
venta e cinco cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 15 de maio de 2019, solicitado pela 
Escola Básica Quinta dos Castelos, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €78,27 (SETENTA E oITo 
EuroS E vINTE E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESTAçÃo LITorAL DA AGu-
DA, No DIA 14 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA BÁSICA ADrIANo CorrEIA 
DE oLIvEIrA
EDoC/2019/30035
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €78,27 (setenta e oito euros e vinte e 
sete cêntimos), para deslocação à Estação Li-
toral da Aguda, no dia 14 de maio de 2019, so-
licitado pela Escola Básica Adriano Correia de 
oliveira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €55,39 (CINQuENTA E CINCo 
EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE 
GAIA, No DIA 14 DE MAIo DE 2019, SoLICITA-
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Do pELA ESCoLA EB1 DE rIBES
EDoC/2019/30022
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €55,39 (cinquenta e cinco euros e trin-
ta e nove cêntimos), para deslocação à Biblio-
teca Municipal de Gaia, no dia 14 de maio de 
2019, solicitado pela Escola EB1 de ribes, nos 
termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A EMprEITADA 
DE pATA – pLATAForMA DE ACoLhIMENTo 
E TrATAMENTo ANIMAL – CoNSTruçÃo DE 
EDIFÍCIo – AprovAçÃo DE rELATÓrIo FI-
NAL E DE MINuTA Do CoNTrATo
EDoC/2019/1395
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Aprovar todas as propostas contidas no do-
cumento relatório Final, do qual não resulta 
qualquer modificação ao teor do relatório preli-
minar, o qual se dá como inteiramente reprodu-
zido, designadamente:
a) a exclusão da proposta apresentada pelo 
concorrente Construções Corte recto, Lda., 
pelos fundamentos descritos no ponto 3.1. do 
relatório preliminar;
b) a adjudicação à empresa Edilages, S.A., pelo 
valor global de 1.298.537,77€€ (um milhão, du-
zentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta 
e sete euros e setenta e sete cêntimos), acres-
cido de IvA à taxa legal em vigor.;
2- Aprovar a minuta do contrato;
3- Aprovar a notificação à empresa adjudica-
tária para que apresente os documentos de 
habilitação, bem como entregue caução, no 
montante de 64.926,89€ (sessenta e quatro 
mil, novecentos e vinte e seis euros e oitenta e 
nove cêntimos), correspondente a 5% do valor 
da adjudicação, conforme previsão no progra-

ma do concurso.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €208,98 
(DuZENToS E oITo EuroS E NovENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA orDEM 
DoS SoLICITADorES E DoS AGENTES DE 
EXECuçÃo
EDoC/2019/31444
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, no valor de €208,98 (du-
zentos e oito euros e noventa e oito cêntimos), 
solicitado pela ordem dos Solicitadores e dos 
Agentes de Execução, nos termos informados.
rEvoGAçÃo Do proToCoLo CELEBrADo 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA, 
o AGrupAMENTo DE ESCoLAS SophIA DE 
MELLo BrEYNEr E A ASSoCIAçÃo DE pAIS 
DA EB1 BoAvISTA, AprovADo pELA CâMA-
rA MuNICIpAL EM 16 DE ABrIL DE 2016 E 
AprovAçÃo Do ESTorNo DE vErBA CABI-
MENTADA E CoMproMETIDA
EDoC/2016/38231
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. 
21.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar o protocolo celebrado entre o Município 
de vila Nova de Gaia, o Agrupamento de Es-
colas Sophia de Mello Breyner e a Associação 
de pais da EB1 Boavista, aprovado pela Câmara 
Municipal em 16 de abril de 2016 e aprovar o es-
torno da verba cabimentada e comprometida, 
nos termos informados.
DECLArAçÃo DE uTILIDADE pÚBLICA CoM 
CArÁCTEr urGENTE DA EXproprIAçÃo DE 
2 pArCELAS SITAS NA FrEGuESIA DE AvIN-
TES Do CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA, 
DESTINADAS Ao proJETo pArQuE rIo 1ª 
FASE E AuTorIZAçÃo DE poSSE ADMINIS-
TrATIvA DoS prÉDIoS A EXproprIAr
EDoC/2019/11932
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
21.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
querer à Assembleia Municipal, ao abrigo da alí-
nea a), do nº 3, do art.º 61º do regime Jurídico 
da reabilitação urbana (rJru), na sua versão 
mais recente, aprovado pelo DL nº 88/2017 de 
27 de julho e do art.º 10º, nº 1 da lei nº 168/99, 
de 18 de setembro, a declaração de utilidade 
pública urgente e autorização de posse Admi-
nistrativa dos prédios a expropriar, nos termos 
informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA DE oLIvEIrA Do 
Douro pArA ApoIo MuNICIpAL ÀS oBrAS 
A DESENvoLvEr pELA SEGuNDA ouTor-
GANTE
EDoC/2019/18598
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. 
24.05.2019”
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 de oliveira do Douro, para apoio 
municipal às obras a desenvolver pela segunda 
outorgante, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE INSTALAçÃo DE rECINTo ITI-
NErANTE E IMprovISADo, No vALor DE 
€86,36 (oITENTA E SEIS EuroS E TrINTA E 
SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA 
DA IGrEJA pAroQuIAL DE SÃo pEDro DE 
pEDroSo, rEprESENTADA por JoSÉ FEr-
NANDo DoMINGuES CruZ
EDoC/2019/27797
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
das taxas de instalação de recinto itinerante e 
improvisado, no valor de €86,36 (oitenta e seis 

euros e trinta e seis cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja paroquial de São pedro de pe-
droso, representada por José Fernando Domin-
gues Cruz, nos termos informados.
ESCoLA BÁSICA SophIA DE MELLo BrEYNEr 
– rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES – AprovAçÃo DA MINuTA DE 
CoNTrATo E AuTorIZAçÃo Do vALor DE 
7.880,80 (SETE MIL oIToCENToS E oITENTA 
EuroS E oITENTA CÊNTIMoS) + IvA
EDoC/2018/58232
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de contrato e autorizar o valor 
de 7.880,80 (sete mil oitocentos e oitenta euros 
e oitenta cêntimos) + IvA, nos termos informa-
dos.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBLICoS

AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
01-Gp-33, 03-EG-01, 17-hD-32, 25-EC-11, 27-68-
rN, 44-99-ZZ, 45-08-ZZ, 45-09-ZZ, 45-11-ZZ, 
45-12-ZZ, 60-TS-57, 67-vv-78, 67-vv-79, 73-CE-
63, 73-CE-74, 73-CE-88, 78-37-Zh, 80-73-hh, 
85-NJ-66, 87-uL-27 E 87-uL-96 pArA pErMIS-
SÃo DE CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA 
DELIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SAN-
To ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENI-
DA vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo 
II (vL9), ATÉ 31 DE AGoSTo DE 2019
EDoC/2018/59488
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 01-Gp-33, 
03-EG-01, 17-hD-32, 25-EC-11, 27-68-rN, 44-
99-ZZ, 45-08-ZZ, 45-09-ZZ, 45-11-ZZ, 45-12-
ZZ, 60-TS-57, 67-vv-78, 67-vv-79, 73-CE-63, 
73-CE-74, 73-CE-88, 78-37-Zh, 80-73-hh, 85-
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NJ-66, 87-uL-27 E 87-uL-96, para permissão de 
circulação no interior da zona delimitada entre 
a A1, rotunda de Santo ovídio, Avenida da re-
pública, Avenida vasco da Gama (E.N.222) e Av. 
D. João II (vL9), até 31 de agosto de 2019, nos 
termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA o SEGuINTE vEÍCuLo pESADo: 50-ST-
46 pArA pErMISSÃo DE CIrCuLAçÃo No 
INTErIor DA ZoNA DELIMITADA ENTrE A 
A1, roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, AvENIDA 
DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo DA GAMA 
(E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), DurANTE 12 
MESES
EDoC/2019/29061
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para o seguinte veículo pesado: 50-ST-46 para 
permissão de circulação no interior da zona de-
limitada entre a A1, rotunda de Santo ovídio, 
Avenida da república, Avenida vasco da Gama 
(E.N.222) e Av. D. João II (vL9), durante 12 me-
ses, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
78-vB-57, 80-70-oh, 62-47-uC, 76-GT-42 E 
50-23-MA pArA pErMISSÃo DE CIrCuLAçÃo 
No INTErIor DA ZoNA DELIMITADA ENTrE 
A A1, roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, AvENIDA 
DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo DA GAMA 
(E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), ATÉ 25 DE 
JuLho
EDoC/2019/33157
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 78-vB-57, 
80-70-oh, 62-47-uC, 76-GT-42 E 50-23-MA, 
para permissão de circulação no interior da 

zona delimitada entre a A1, rotunda de Santo 
ovídio, Avenida da república, Avenida vasco 
da Gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), até 25 
de julho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DESFILE 
ApEADo INTEGrADo NAS CoMEMorAçÕES 
Do 113º ANIvErSÁrIo DA ASSoCIAçÃo”, 
rEALIZADo No DIA 26 DE MAIo DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €213,75 (DuZENToS E TrE-
ZE EuroS E SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo huMANI-
TÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE 
CoIMBrÕES
EDoC/2019/28610
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile apeado integrado 
nas Comemorações do 113º Aniversário da As-
sociação”, realizado no dia 26 de maio de 2019, 
no valor total de €213,75 (duzentos e treze eu-
ros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pela 
Associação humanitária dos Bombeiros volun-
tários de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “proCIS-
SÃo EM hoNrA Do SENhor DoS pASSoS”, 
rEALIZADo No DIA 07 DE ABrIL DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €427,50 (QuATroCENToS 
E vINTE E SETE EuroS E CINQuENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo hu-
MANITÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS 
DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/19936
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
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à realização do evento “procissão em honra do 
Senhor dos passos”, realizado no dia 07 de abril 
de 2019, no valor total de €427,50 (quatrocen-
tos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), 
solicitado pela Associação humanitária dos 
Bombeiros voluntários de Coimbrões, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “II 
CorrIDA DA MArGINAL DE MIrAMAr - Ar-
CoZELo”, rEALIZADo No DIA 18 DE MAIo DE 
2019, No vALor ToTAL DE €417,20 (QuATro-
CENToS E DEZASSETE EuroS E vINTE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA proEvENTS, rE-
prESENTADA pELo SENhor pEDro SoArES
EDoC/2019/19708
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “II Corrida da Marginal 
de Miramar - Arcozelo”, realizado no dia 18 de 
maio de 2019, no valor total de €417,20 (qua-
trocentos e dezassete euros e vinte cêntimos), 
solicitado pela proEvENTS, representada pelo 
Senhor pedro Soares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “proCIS-
SÃo DA FESTA Do SENhor DoS AFLIToS”, A 
rEALIZAr No DIA 09 DE JuNho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €129,15 (CENTo E vINTE E 
NovE EuroS E QuINZE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL 
DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/27113
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão da Festa do 

Senhor dos Aflitos”, a realizar no dia 09 de ju-
nho de 2019, no montante de €90.41 (noventa 
euros e quarenta e um cêntimo), corresponden-
te a 70% do valor total de €129,15 (cento e vinte 
e nove euros e quinze cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja paroquial de São pedro de pe-
droso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo Do Corpo DE DEuS”, A rEALIZAr 
No DIA 20 DE JuNho DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €86,10 (oITENTA E SEIS EuroS E 
DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2019/26345
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão do Corpo de 
Deus”, a realizar no dia 20 de junho de 2019, no 
montante de €60,27 (sessenta euros e vinte e 
sete cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo DE vELAS”, rEALIZADo No DIA 18 DE 
MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE €498,75 
(QuATroCENToS E NovENTA E oITo EuroS 
E SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/28611
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
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de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão de velas”, rea-
lizado no dia 18 de maio de 2019, no valor total 
de €498,75 (quatrocentos e noventa e oito eu-
ros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pela 
Associação humanitária dos Bombeiros volun-
tários de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “SÃo 
FÉLIX DA BIChArADA – vI EDIçÃo”, A rEA-
LIZAr No DIA 16 DE JuNho DE 2019, No vA-
Lor ToTAL DE €172,20 (CENTo E SETENTA E 
DoIS EuroS E vINTE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE SÃo FÉ-
LIX DA MArINhA
EDoC/2019/26292
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “São Félix da Bicharada – 
vI Edição”, a realizar no dia 16 de junho de 2019, 
no montante de €120,54 (cento e vinte euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €172,20 (cento e se-
tenta e dois euros e vinte cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de São Félix da Mari-
nha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo DE vELAS”, rEALIZADo No DIA 
23 DE MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€215,25 (DuZENToS E QuINZE EuroS E vIN-
TE E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
CoMISSÃo DE FESTAS Do EMprEENDIMEN-
To SoCIAL DA GAIurB, EM, ALBErTo MAr-
TINS ANDrADE, rEprESENTADA por AFoN-
So CouTo FErrEIrA
EDoC/2019/19018
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.05.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão de velas”, rea-
lizado no dia 23 de maio de 2019, no montante 
de €150,68 (cento e cinquenta euros e sessenta 
e oito cêntimos), correspondente a 70% do va-
lor total de €215,25 (duzentos e quinze euros 
e vinte e cinco cêntimos), solicitado pela Co-
missão de Festas do Empreendimento Social 
da Gaiurb, EM, Alberto Martins Andrade, repre-
sentada por Afonso Couto Ferreira, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo ENGLoBADA NAS FESTAS EM hoN-
rA DE NoSSA SENhorA DoS rEMÉDIoS”, 
rEALIZADo No DIA 22 DE ABrIL DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €392,30 (TrEZENToS E No-
vENTA E DoIS EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE FESTAS DA 
FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DA IrMAN-
DADE DE NoSSA SENhorA DoS rEMÉDIoS
EDoC/2019/21925
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão englobada 
nas Festas em honra de Nossa senhora dos re-
médios”, realizado no dia 22 de abril de 2019, 
no montante de €274,61 (duzentos e setenta e 
quatro euros e sessenta e um cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €392,30 
(trezentos e noventa e dois euros e trinta cên-
timos), solicitado pela Comissão de Festas da 
Fábrica da Igreja paroquial da Irmandade de 
Nossa Senhora dos remédios, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo DE vELAS”, rEALIZADo No DIA 12 DE 
MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE €357,60 
(TrEZENToS E CINQuENTA E SETE EuroS E 
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SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo SENhor 
pADrE MANuEL JErÓNIMo NuNES DA FÁ-
BrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE vILAr Do 
pArAÍSo
EDoC/2019/26390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão de velas”, rea-
lizado no dia 12 de maio de 2019, montante de 
€250,32 (duzentos e cinquenta euros e trinta e 
dois cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €357,60 (trezentos e cinquenta e sete 
euros e sessenta cêntimos), solicitado Senhor 
padre Manuel Jerónimo Nunes, da Fábrica da 
Igreja paroquial de vilar do paraíso, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEIrA 
SEMANAL”, rEALIZADo No DIA 27 DE ABrIL 
DE 2019, No vALor ToTAL DE €129,15 (CEN-
To E vINTE E NovE EuroS E QuINZE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuE-
SIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/19566
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à reali-
zação do evento “Feira Semanal”, realizado no 
dia 27 de abril de 2019, no montante de €90,41 
(noventa euros e quarenta e um cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €129,15 
(cento e vinte e nove euros e quinze cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de São Félix 
da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“3º pASSEIo TT – roTA Do pEDrEIro 2019”, 

rEALIZADo No DIA 7 DE ABrIL DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €596,00 (QuINhENToS E 
NovENTA E SEIS EuroS), SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo – DESTINoS prÓSpEroS
EDoC/2019/14592
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. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “3º passeio TT – rota do 
pedreiro 2019”, realizado no dia 7 de abril de 
2019, no valor total de €596,00 (quinhentos e 
noventa e seis euros), solicitado pela Associa-
ção – Destinos prósperos, nos termos informa-
dos.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo EM FrEN-
TE Ao EDIFÍCIo “pArQuE rESIDENCIAL DE 
SANTo ANTÓNIo – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/45992
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal, nos termos infor-
mados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA IGrEJA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SEr-
ZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/42812
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal, nos termos infor-
mados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DAS rEGADAS, JuNTo Ao ENTroNCAMENTo 
CoM A ruA DAS CoSTEIrAS, NA ruA DAS rI-
BEIrAS, JuNTo Ao ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA DoS AGroS E NA TrAvESSA DoS ArCoS 
D’AMorEIrA, JuNTo Ao ENTroNCAMENTo 
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CoM A ruA Dr. CArLoS CorrEIA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/28417
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal, nos termos infor-
mados.
DESCoNTINuIDADE DA prAçA DE TÁXIS DA 
AvENIDA DoS ESCuLTorES, NA uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA (FrEGuESIA DE SÃo pE-
Dro DA AFurADA)
EDoC/2019/26423
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar a descontinuidade da praça de táxis da 
Avenida dos Escultores, na união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada (fre-
guesia de São pedro da Afurada), nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE LuGArES 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, No vALor DE €4.317,60 (QuATro MIL 
TrEZENToS E DEZASSETE EuroS E SESSEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA 
DA IGrEJA pAroQuIAL DE SANTA BÁrBArA 
DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/24015
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 

Afurada, no valor de €4.317,60 (quatro mil tre-
zentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja paroquial de 
Santa Bárbara de Coimbrões, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA vErEDA D. XIMENES 
BELo – FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do Douro, 
No vALor DE €1.080,73 (MIL E oITENTA Eu-
roS E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA ASSoCIAçÃo oLIvEIrENSE So-
CorroS MÚTuoS
EDoC/2019/4407
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na vereda D. Ximenes Belo, freguesia de olivei-
ra do Douro, no valor de €1.080,73 (mil e oiten-
ta euros e setenta e três cêntimos), solicitado 
pela Associação oliveirense Socorros Mútuos, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA vErEDA D. XIMENES 
BELo – FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do Douro, 
No vALor DE €720,49 (SETECENToS E vIN-
TE EuroS E QuArENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo oLIvEIrEN-
SE SoCorroS MÚTuoS
EDoC/2019/4417
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na vereda D. Ximenes Belo, freguesia de olivei-
ra do Douro, no valor de €720,49 (setecentos 
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e vinte euros e quarenta e nove cêntimos), so-
licitado pela Associação oliveirense Socorros 
Mútuos, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL PARA A INCLuSÃo 
SoCIAL

pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
ELSA MArINA oLIvEIrA FErrEIrA
EDoC/2019/29889
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. 
21.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Elsa Marina oliveira Fer-
reira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por ro-
SÁrIA DA CoNCEIçÃo oLIvEIrA
EDoC/2019/30033
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
21.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por rosária da Conceição oli-
veira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por EDI-
TE MArIA pErEIrA FErrEIrA
EDoC/2019/31222
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. 

24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Edite Maria pereira Ferrei-
ra, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA DE FÁTIMA MorEIrA DE SouSA pINTo
EDoC/2019/31325
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria de Fátima Moreira 
de Sousa pinto, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA ELISABETE pINTo MoITA MEIrELES
EDoC/2019/31782
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria Elisabete pinto Moi-
ta Meireles, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
GEorGINA ESTEr DA roChA ALvES
EDoC/2019/31900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Georgina Estes da rocha 
Alves, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JoAQuIM EMÍLIo pE-
rEIrA LopES
EDoC/2019/30808
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Joaquim Emílio pereira Lopes, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por pATrÍCIA MArIA FEr-
NANDES SouSA
EDoC/2019/30810
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por patrícia Maria Fernandes 
Sousa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por oLÍvIA roDrIGuES MAr-
QuES TEIXEIrA
EDoC/2019/3260
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
olívia rodrigues Marques Teixeira, nos termos 

informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por ErMELINDA MANuELA 
CAIADo ALMEIDA roDrIGuES vENTurA
EDoC/2019/23001
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Ermelinda Manuela Caiado Almeida rodrigues 
ventura, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por MArLENE ISABEL MArTINS 
pINTo SouSA
EDoC/2019/33171
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Marlene Isabel Martins pinto Sousa, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por rEINALDo FArIA DA CoS-
TA
EDoC/2019/33204
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
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reinaldo Faria da Costa, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA por LEGALIZAçÃo DE oBrAS 
DE CoNSTruçÃo, proC.º 3754/18 – LEG, No 
vALor DE €29.856,06 (vINTE E NovE MIL 
oIToCENToS E CINQuENTA E SEIS EuroS E 
SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo por MANuEL 
SILvA TAvArES
EDoC/2019/7101
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do paga-
mento da taxa devida por legalização de obras 
de construção, proc.º 3754/18 – LEG, no valor 
de €29.856,06 (vinte e nove mil oitocentos e 
cinquenta e seis euros e seis cêntimos), solici-
tado por Manuel Silva Tavares, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS (TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo 
– TMu, CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA – TCu, 
EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS 
E NuMErAçÃo DE poLÍCIA), No vALor DE 
€6.752,67 (SEIS MIL SETECENToS E CINQuEN-
TA E DoIS EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTI-
MoS), proC.º 747/18, SoLICITADo por MArIA 
AMÉLIA FErNANDES LuCAS pErEIrA
EDoC/2019/24354
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento de taxas (Taxa Municipal de urbani-
zação – TMu, Compensação urbanística – TCu, 
Emissão do Alvará de Licença de obras e Nu-
meração de polícia), no valor de €6.752,67 (seis 
mil setecentos e cinquenta e dois euros e ses-
senta e sete cêntimos), proc.º 747/18, solicitado 
por Maria Amélia Fernandes Lucas pereira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA LEGALIZAçÃo DE 

oBrAS DE AMpLIAçÃo E ALTErAçÃo EM 
EDIFÍCIo DESTINADo A hABITAçÃo MuLTI-
FAMILIAr (TAXA MuNICIpAL DE urBANIZA-
çÃo, TAXA DE LICENçA DE CoNSTruçÃo E 
TAXA DE CoNCESSÃo DA AuTorIZAçÃo DE 
uTILIZAçÃo), No vALor DE €3.539,21 (TrÊS 
MIL QuINhENToS E TrINTA E NovE EuroS E 
vINTE E uM CÊNTIMoS), proC.º 6168/18 – LEG 
– uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E pE-
roSINho, SoLICITADo por ELSoN DANIEL 
DE SouSA pINTo DE oLIvEIrA
EDoC/2019/24348
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 50% do pagamen-
to de taxas devidas pela legalização de obras 
de ampliação e alteração em edifício destinado 
a habitação multifamiliar (taxa municipal de ur-
banização, taxa de licença de construção e taxa 
de concessão da autorização de utilização), no 
valor de €3.539,21 (três mil quinhentos e trin-
ta e nove euros e vinte e um cêntimos), proc.º 
6168/18 – LEG, união de Freguesias de Serzedo 
e perosinho, solicitado por Elson Daniel de Sou-
sa pinto de oliveira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
vALorES DEvIDoS pELA uTILIZAçÃo DA 
pISCINA MuNICIpAL MArAvEDI, No vALor 
DE €150,00 (CENTo E CINQuENTA EuroS), 
SoLICITADo por MArIA FILoMENA DoS 
SANToS CArDoSo
EDoC/2019/29726
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
21.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de valores devidos pela utilização da piscina 
Municipal Maravedi, no valor de €150,00 (cento 
e cinquenta euros), solicitado por Maria Filome-
na dos Santos Cardoso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELo ALoJAMENTo DE uM CA-
NÍDEo No CENTro DE rEABILITAçÃo ANI-
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MAL, pArA EFEIToS DE QuArENTENA (QuE 
TEvE A DurAçÃo DE 15 DIAS), No vALor 
ToTAL DE €201,65 (DuZENToS E uM EuroS E 
SESSENTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por Ivo MANuEL ALvES DA SILvA
EDoC/2019/30125
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. 
21.05.2019”  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pelo alojamento de um canídeo 
no Centro de reabilitação Animal, para efeitos 
de quarentena (que teve a duração de 15 dias), 
no valor total de €201,65 (duzentos e um euros 
e sessenta e cinco cêntimos), solicitado por Ivo 
Manuel Alves da Silva, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA por SErvIçoS prESTADoS A 
uM CANÍDEo, No vALor ToTAL DE €201,65 
(DuZENToS E uM EuroS E SESSENTA E CIN-
Co CÊNTIMoS), SoLICITADo por TIAGo FILI-
pE DE SouSA
EDoC/2019/20793
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida por serviços prestados a um ca-
nídeo, no valor total de €201,65 (duzentos e um 
euros e sessenta e cinco cêntimos), solicitado 
por Tiago Filipe de Sousa, nos termos informa-
dos.
CAMpo DE FÉrIAS MuNICIpAL – “GAIA FÉ-
rIAS + 2019”
EDoC/2019/32685
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto Campo de Férias Municipal 
– “GAIA FÉrIAS + 2019”, nos termos apresen-
tados.

Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal, nos termos da al. g), 
do nº 1, do artigo 25º do Anexo à Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEIrA MEDIEvAL”, rEALIZADo DE 24 A 26 
DE MAIo DE 2019, No vALor DE €81,78 (oI-
TENTA E uM EuroS E SETENTA E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELo AGrupAMENTo 
DE ESCoLAS ANTÓNIo SÉrGIo
EDoC/2019/19269
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Feira Medieval”, 
realizado de 24 a 26 de maio de 2019, no valor 
de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Es-
colas António Sérgio, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“24ª CoNCENTrAçÃo Do Grupo MoTArD 
LoBo E CoMpANhIA”, A rEALIZAr NoS DIAS 
12, 13 E 14 DE JuLho DE 2019, No vALor DE 
€396,89 (TrEZENToS E NovENTA E SEIS Eu-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELo Grupo MoTArD LoBo E CoM-
pANhIA
EDoC/2019/31752
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “24ª concentração 
do Grupo Motard Lobo e Companhia”, a realizar 
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nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2019, no valor 
de €396,89 (trezentos e noventa e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo Grupo 
Motard Lobo e Companhia, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE S. pAIo”, A rEALIZAr 
No DIA 16 DE JuNho DE 2019, No vALor DE 
€93,01 (NovENTA E TrÊS EuroS E uM CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DA CA-
pELA DE S. pAIo DE CANIDELo
EDoC/2019/29233
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. 
22.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
S. paio”, a realizar no dia 16 de junho de 2019, 
no valor de €93,01 (noventa e três euros e um 
cêntimos), solicitado pela Comissão da Capela 
de S. paio de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE NoSSA SENhorA Do 
LIvrAMENTo”, rEALIZADo NoS DIAS 31 DE 
MAIo, 1, 2 E 3 DE JuNho DE 2019, No vALor 
DE €161,90 (CENTo E SESSENTA E uM EuroS 
E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E pE-
roSINho
EDoC/2019/27969
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. 
21.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
Nossa Senhora do Livramento”, realizado nos 
dias 31 de maio, 1, 2 e 3 de junho de 2019, no 
valor de €161,90 (cento e sessenta e um euros 

e noventa cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SANTo ANTÓNIo Do 
FrEIXIEIro”, A rEALIZAr NoS DIAS 14 E 17 
DE JuNho DE 2019, No vALor DE €307,28 
(TrEZENToS E SETE EuroS E vINTE E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo DESFILE CÓS-
MICo - ASSoCIAçÃo
EDoC/2019/28717
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. 
21.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
Santo António do Freixieiro”, a realizar nos dias 
14 e 17 de junho de 2019, no valor de €307,28 
(trezentos e sete euros e vinte e oito cêntimos), 
solicitado pelo Desfile Cósmico - Associação, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“SEMANA CuLTurAL”, A rEALIZAr DE 03 A 
07 DE JuLho DE 2019, No vALor DE €358,39 
(TrEZENToS E CINQuENTA E oITo EuroS 
E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2019/30697
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Semana Cultural”, 
a realizar de 03 a 07 de julho de 2019, no valor 
de €358,39 (trezentos e cinquenta e oito euros 
e trinta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de São Félix da Marinha, nos ter-
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mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ENSAIoS DAS MArChAS DE SÃo JoÃo”, 
rEALIZADo NoS DIAS 17, 18, 20, 24, 25, 27 E 31 
DE MAIo E 1, 3, 7, 8, 10 E 14 DE JuNho DE 2019, 
No vALor DE €172,89 (CENTo E SETENTA E 
DoIS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE vILAr 
DE ANDorINho
EDoC/2019/30948
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Ensaios das Marchas 
de São João”, realizado nos dias 17, 18, 20, 24, 
25, 27 e 31 de maio e 1, 3, 7, 8, 10 e 14 de junho 
de 2019, no valor de €172,89 (cento e setenta e 
dois e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de vilar de Andorinho, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“8ª EDIçÃo DA CAMINhADA SoLIDÁrIA “uNI-
DoS pELo BEM ESTAr!...”, rEALIZADo No DIA 
26 DE MAIo DE 2019, No vALor DE €52,78 
(CINQuENTA E DoIS EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo por CorGAS 
CLuB LDª
EDoC/2019/31052
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. 
24.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “8ª Edição da 
Caminhada Solidária “unidos pelo Bem Estar”, 
realizado no dia 26 de maio de 2019, no valor 
de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e 
oito cêntimos), solicitado por Corgas Club, Ld.ª, 

nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“XIv EDIçÃo DA FEIrA MEDIEvAL DE vILAr 
DE ANDorINho”, A rEALIZAr NoS DIAS 7, 
8, 9 E 10 DE JuNho DE 2019, No vALor DE 
€361,89 (TrEZENToS E SESSENTA E uM Eu-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE vILAr 
DE ANDorINho
EDoC/2019/33830
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “XIv Edição da Fei-
ra Medieval de vilar de Andorinho”, a realizar 
nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho de 2019, no valor 
de €361,89 (trezentos e sessenta e um euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de vilar de Andorinho, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA SALA Do pAr-
QuE DA LAvANDEIrA pArA A rEALIZAçÃo 
DE uM EvENTo QuE CoNSISTE NuMA SES-
SÃo DE TErApIA E DE uMA pALESTrA, A 
rEALIZAr No DIA 15 DE JuNho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €61,50 (SESSENTA E uM Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ApJoF – ASSoCIAçÃo porTuGuESA 
DE JovENS CoM FIBroMIALGIA
EDoC/2019/30962
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. 
23.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da sala do parque da 
Lavandeira, para a realização de um evento 
que consiste numa sessão de terapia e de uma 
palestra, a realizar no dia 15 de junho de 2019, 
no valor total de €61,50 (sessenta e um euros 
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e cinquenta cêntimos), solicitado pela ApJoF 
– Associação portuguesa de Jovens com Fibro-
mialgia, nos termos informados.

DIVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CoNTrATA-
çÃo DA EMprEITADA “pAvILhÃo MuNICIpAL 
DE oLIvAL – SoLC”– AprovAçÃo DA ATA Do 
JÚrI E rESpETIvoS ANEXoS
EDoC/2019/9596
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o conteúdo da ata do júri e respetivos 
anexos, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA CoNTrATAçÃo 
DA EMprEITADA “BIBLIoTECA pÚBLICA Mu-
NICIpAL DE vILA NovA DE GAIA – rEABILITA-
çÃo E MoDErNIZAçÃo Do EDIFÍCIo prINCI-
pAL” – AprovAçÃo DA ATA Do JÚrI pArA 
rETIFICAçÃo DA ATA DE JÚrI DE ANÁLISE 
AoS pEDIDoS DE ESCLArECIMENToS / Er-
roS E oMISSÕES
EDoC/2019/3181
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a ata de júri e a retificação da ata de 
júri de análise aos pedidos de esclarecimentos/
erros e omissões, nos seguintes termos: 
1- prorrogar o prazo para a entrega das pro-
postas, como estabelecido no nº 1 do artigo 64º 
do CCp, pelo período correspondente ao nº de 
dias que medeia entre o termo do prazo para 
resposta aos erros e omissões/esclarecimentos 
(17-04-2019) e a data da disponibilização da 
decisão do órgão competente na plataforma 
eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o pra-
zo inicialmente estabelecido para apresentação 
das propostas;

2- ratificar o ato material de notificação a to-
dos os eventuais interessados, praticado no dia 
27-05-2019, mediante publicação de anúncio 
de prorrogação do prazo para apresentação de 
propostas e via plataforma eletrónica, nos ter-
mos informados.
CoNCurSo pÚBLICo DA EMprEITADA DE 
CoNSTruçÃo Do Troço DA AvENIDA ATÉ 
Ao MAr ENTrE A ruA DAS BoCAS E o LAr-
Go DA CABINE (CoNCLuSÃo), Do proLoN-
GAMENTo ATÉ À ruA Do LourEIro E DE uM 
ArruAMENTo SECuNDÁrIo – MADALENA – 
AprovAçÃo DA ATA Do JÚrI E rESpETIvoS 
ANEXoS
EDoC/2019/13866
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a ata do júri e consequentemente:
1. Aceitar parcialmente os erros e omissões 
identificados pelos interessados, nos termos 
descritos na presente ata e seus anexos, desig-
nadamente no Anexo III (mapa final), rejeitando 
os restantes; 
2. Aprovar as novas peças desenhadas, paten-
tes anexo II, as quais fazem parte integrante do 
projeto de execução;
3. prorrogar o prazo para a entrega das pro-
postas, como estabelecido no nº 1 do artigo 
64º do CCp, pelo período correspondente ao 
número de dias que medeia entre o termo do 
prazo para resposta aos erros e omissões/ es-
clarecimentos (21-04-2019) e a data da dispo-
nibilização da decisão do órgão competente na 
plataforma eletrónica, sendo que, no caso de 
este prazo ser superior ao prazo inicialmente 
estabelecido para apresentação de propostas, 
30 dias, se prorroga por igual período.
proCEDIMENTo ADMINISTrATIvo CoNDuN-
CENTE À CoNTrATAçÃo DE EMprÉSTIMo 
DESTINADo A FINANCIAr A CoNTrApAr-
TIDA NACIoNAL DE opErAçÕES DE INvES-
TIMENTo AuTÁrQuICo AprovADoS No 
âMBITo Do proGrAMA opErACIoNAL Do 
porTuGAL 2020 – ANÁLISE DE propoSTAS
EDoC/2019/26823
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a proposta de adjudicação das ope-
rações de financiamento indicadas, à Agên-
cia para o Desenvolvimento e Coesão, I.p. nos 
termos das suas propostas constantes nas 
minutas dos contratos apensos a etapa 2 do 
EDoC/26823/19, por serem as mais vantajosas 
ao Município;
2. Submeter, posteriormente, à Assembleia Mu-
nicipal, para esta autorizar, a contratação do 
empréstimo proposto, nos termos na alínea f), 
do nº1 do artigo 25º da Lei nº.75/2013, de 12 de 
setembro.
(LEI 50/2018, DE 16 DE AGoSTo, LEI – QuA-
Dro DA TrANSFErÊNCIA DE CoMpETÊN-
CIAS pArA AS AuTArQuIAS LoCAIS E pArA 
AS ENTIDADES INTErMuNICIpAIS – DIpLo-
MAS SETorIAIS
EDoC/2019/34873
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. 
30.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura fez a seguinte intervenção:
 “A Câmara Municipal é de novo chamada a 
pronunciar-se sobre a transferência de compe-
tências no âmbito do processo de descentrali-
zação que se arrasta penosamente há mais de 
um ano, numa sucessão interminável de publi-
cações diplomas sectoriais, completamente de-
sarticulado. Falta ainda obter o consenso com 
a Associação Nacional de Municípios e publicar 
4 dos 23 diplomas sectoriais, o que obrigará os 
órgãos autárquicos a pronunciar-se de forma 
absurda sobre se aceitam ou recusam as trans-
ferências para 2019, depois de já terem recusa-
do outras, para o ano de 2020. A aprovação da 
lei-quadro pressupunha por isso que o Gover-
no aprovasse todos os decretos leis sectoriais 
e os envelopes financeiros que lhe correspon-
deriam de modo que as autarquias locais deli-
berassem, até ao passado dia 15 de Setembro 
do ano passado, se aceitavam ou não exercer 

as novas competências no ano de 2019 e de-
pois até 30 de Junho deste ano, relativamente 
a 2020. os diplomas sectoriais são publicados 
a conta gotas, obrigando os órgãos autárqui-
cos a pronunciarem-se tantas vezes quantos os 
diplomas sectoriais promulgados, de forma tão 
desconexa, até que a Câmara elaborou um qua-
dro com a menção das áreas e com as datas de 
termo para pronúncia dos órgãos autárquicos. 
De igual modo o Governo incumpriu também 
com a obrigação legal de inscrever os decur-
sos financeiros a atribuir às autarquias locais no 
fundo de financiamento de descentralização, 
pretensão esta que foi rejeitada em sede de vo-
tação do orçamento de Estado para 2019, crian-
do um vazio legal que permanece em aberto. É 
um absoluto contra senso que as autarquias se-
jam obrigadas à pronúncia de aceitação ou de 
recusa, sem que conheçam antes os envelopes 
financeiros e ainda que publicados, os diplomas 
não têm aplicação prática. A própria proposta 
da Câmara refere que, apesar da publicação 
dos diplomas relativos à educação, à saúde e à 
cultura, que são os mais importantes, não está 
concretizado, no caso da Educação, o impacto 
financeiro, porquanto ainda não foi comunicado 
ao município, o projeto do mapa contendo os 
montantes do referido fundo, a transferir para o 
município no ano de 2019 ou no caso de Saúde, 
onde apesar de remetido o projeto mapa, con-
tendo os montantes do fundo de financiamento 
de descentralização a transferir para o municí-
pio, neste ano, bem como, a listagem de imó-
veis afetos aos cuidados de saúde primários, 
ainda não é possível validar o mapa remetido. 
A a proposta que nos é presente de uma as-
sentada, versa sobre a recusa de transferência 
de pelo menos 8 áreas de competências para 
2019 e também para 2020. Finalmente, sem 
qualquer nexo, porque tal como refere a pró-
pria câmara, não fará qualquer sentido aceitar a 
transferência destas competências que pressu-
ponha um impacto ao nível de recursos huma-
nos sobre um orçamento que foi aprovado em 
outubro passado pela Câmara Municipal e é in-
compatível com o adequado serviço a prestar e 
não se compadece com as mudanças a meio do 
ano. A recomendação aprovada impunha que o 
Governo, até ao final do passado mês de Janei-
ro, comunicasse às autarquias, os mapas com 
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os montantes do Fundo de Financiamento de 
Descentralização e apresentados à Assembleia 
da república até final do mês de Fevereiro para 
aprovação das dotações inscritas nos progra-
mas orçamentais a transferir para as mesmas. 
Determinava ainda que as autarquias em 60 
dias, após publicação dos diplomas sectoriais, 
comunicassem à Direção-Geral das Autarquias 
Locais, a aceitação ou a recusa de competên-
cias para 2019 numa única reunião dos seus 
órgãos deliberativo, mas até esta iniciativa foi 
ignorada pelo Governo. Lamentavelmente, face 
ao atraso incompreensível do Governo está 
prejudicado o gradualismo na concretização da 
transferência de competências, uma das condi-
ções essenciais impostas pelo pSD, em sede de 
negociação com o Governo e poderá ficar com-
prometido irremediavelmente todo o processo 
de descentralização. Em termos práticos, a fa-
culdade das autarquias poderem deliberar so-
bre a possibilidade de rejeição em 2019 e 2020, 
com a aceitação obrigatória em 2021, deixou de 
ter efeito útil. por estas razões, com as reservas 
manifestadas, acompanhamos a proposta da 
Câmara e votaremos favoravelmente a propos-
ta de não aceitação que nos é presente, porque 
tal como em deliberações anteriores, permane-
ce por concretizar a lei-quadro, não existindo 
consumação jurídica nem financeira. “
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que o assunto 
decorre de um acordo assinado no palácio de 
São Bento, entre o Doutor rui rio e o Doutor 
António Costa e lamenta que o Senhor verea-
dor afirme uma coisa e que o Doutor rui rio 
ainda não tenha desfeito o acordo que deu ori-
gem aos problemas que o Senhor vereador leu 
e com os quais genericamente, pessoalmente 
se identifica. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o Senhor presidente assume 
as suas responsabilidades e, pessoalmente, as-
sume as suas. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Senhor verea-
dor deve assumir as suas responsabilidades na 
totalidade, porque assim contribuirá para um 
concelho melhor.  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos propostos, o seguinte:

1. Com efeitos em 2019:
a) Aprovar a não aceitação do exercício de to-
das as competências cujos diplomas setoriais 
foram publicados entre 30 de janeiro e a pre-
sente data (identificados no Quadro II supra);
b) Que a deliberação pelos órgãos municipais 
tomada no âmbito do ponto anterior seja vota-
da e comunicada à DGAL individualmente por 
diploma setorial constante do Quadro II;
2. Com efeitos em 2020:
a) Aprovar a não aceitação de todas as transfe-
rências das competências cujos diplomas seto-
riais foram já publicados (constantes do Quadro 
I e II, supra), com exceção das competências no 
domínio do serviço público de transporte de 
passageiros regular em vias navegáveis inte-
riores cuja transferência foi concretizada pelo 
Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril;
b) Que a deliberação pelos órgãos municipais 
tomada no âmbito do ponto anterior seja vota-
da e comunicada à DGAL individualmente por 
diploma setorial constante do Quadro I.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a deliberação da Assembleia Municipal.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES:
Florindo Santos - referiu-se ao erro numa placa 
toponímica numa artéria na união de Fregue-
sias de Serzedo e perosinho. referiu-se a uma 
notícia publicada no jornal, em que o Senhor 
presidente fala na diminuição da dívida do Mu-
nicípio, contudo, a nível de ranking nacional, 
vila Nova de Gaia continua nos Municípios mais 
endividados. Disse que a Câmara iniciou obras 
na rua pereira Azevedo, em perosinho, a qual já 
se arrasta há muito tempo. 
Bernardino Almeida - referiu-se aos censos de 
2011, nomeadamente, ao número de habitan-
tes na freguesia e ao índice de dependência de 
idosos em vila Nova de Gaia, o qual tem vindo 
a aumentar, tornando a freguesia de Serzedo 
muito envelhecida. Que esses dados colocam 
algumas preocupações em termos do presente 
e grandes preocupações para o futuro, impli-
cando motivos suficientes para a comunidade 
procurar as melhores soluções, para a resolu-
ção deste enorme problema. Que em Serzedo 
existe um grupo de pessoas de várias institui-
ções, com vontade, dinâmica, capacidade e sa-
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bedoria, para a implementação de iniciativas e 
projetos em que acreditam e que poderão ser 
a solução de alguns problemas. referiu-se con-
cretamente à Associação do Centro Social de 
Serzedo IpSS que vive num espaço cedido tem-
porariamente e de forma gratuita, onde tem a 
seu cuidado à volta de 40 utentes diariamen-
te, com acompanhamentos de voluntários, que 
prestam apoio em diferentes áreas. Que a dire-
ção tem como objetivo dar à freguesia um equi-
pamento que possa corresponder aos pedidos 
de admissão de novos utentes, mas que esbar-
ra com a sua incapacidade financeira, para au-
mentar e melhorar as suas condições. Que terá 
sido adquirido um edifício por 150.000 euros 
e ainda não existe o dinheiro suficiente para o 
seu pagamento nem para a realização de obras 
necessárias e enquadradas nos critérios da Se-
gurança Social. Que a Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia manifestou alguma indisponibi-
lidade financeira para financiar a compra, mo-
mentaneamente, e entende que a Câmara não 
pode demarcar-se deste movimento em detri-
mento de outros, que só servem alguns. Que 
terá lido o plano de Desenvolvimento Social de 
vila Nova de Gaia de 2017/2021 e os critérios de 
compromisso do Município para uma nova ge-
ração de políticas públicas, assentes ao serviço 
às pessoas, enquadra-se perfeitamente naquilo 
que são os objetivos da Associação, pelo que, 
cabe ao Município cumprir aquilo que são os 
seus compromissos no referido documento e 
apoiar, de forma incondicional, a Associação do 
Centro Social de Serzedo. 
Joaquim Devesas - Disse que, na sequência da 
prática da Câmara em divulgar a agenda das 
reuniões de Câmara, bem como, da prática das 
reuniões públicas que beneficiam a transparên-
cia perante os cidadãos, na Agenda da reunião 
de Câmara do dia 1 de outubro de 2018 encon-
trava-se agendado um assunto relativo ao pro-
tocolo de Financiamento com a Associação de 
Socorros Mútuos de Serzedo, o qual terá sido 
retirado. Disse que gostaria de saber por que 
razão o assunto foi retirado da ordem de tra-
balhos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues agradeceu as consi-
derações do Senhor Florindo Santos sobre as 
reuniões públicas, as quais têm a vantagem das 

pessoas saberem o que se passa nas mesmas. 
Que antes do 25 de Abril não havia abstenção 
nem ninguém votava, agora, em democracia, 
todos podem manifestar as suas opiniões. So-
licitou que o Senhor Munícipe analise a lista do 
ranking nacional dos Municípios endividados e 
todos aqueles que “ultrapassaram” vila Nova 
de Gaia, são municípios, que, por exemplo, de-
viam 30 milhões e passaram para 10 milhões, 
mas a percentagem de redução levou-os a ficar 
à frente de vila Nova de Gaia, porque só devem 
10 milhões e vila Nova de Gaia deve 132 milhões. 
Que vila Nova de Gaia era dos primeiros em ter-
mos de volume de dívida e, presentemente, isso 
não acontece. Que aquilo que o Senhor Muníci-
pe terá visto foi o indicador da sustentabilidade 
financeira, o qual coloca na frente Municípios 
como Freixo de Espada à Cinta e Alfândega da 
Fé, porque vila Nova de Gaia tem de recuperar 
de 300 milhões e as outras Câmaras só têm de 
recuperar de 30 milhões. 
relativamente à intervenção do Senhor Ber-
nardino Almeida disse perceber muito bem as 
questões do envelhecimento. Que tanto per-
cebe que tem sido acusado de dar demasia-
dos subsídios às IpSS’s, que é o caso do Cento 
Social de Serzedo, que em dezembro recebeu 
15.000 euros para aquisição de uma carrinha, 
que é um dos exemplos que poderia usar para 
dizer que o Município se envolve em dinâmicas, 
que não são as dinâmicas tradicionais das Câ-
maras. Disse que a Câmara apoia as IpSS’s e tem 
noção dos problemas levantados pelo Senhor 
Munícipe, mas o que lhe parece estranho é que 
aqueles que o acusam de apoiar as IpSS’s, na 
altura da campanha eleitoral, visitam as IpSS’s 
e prometem apoios. Disse ter um plano de De-
senvolvimento Social que tem aquilo que são 
as prioridades do Município, que se traduzem 
em apoios concretos, como aconteceu com o 
Centro Social de Serzedo.  Disse que o apoio 
às IpSS’s só está hoje a ser sublinhado no que 
diz respeito a vila Nova de Gaia, porque o Mu-
nicípio inaugurou uma prática de se substituir à 
Segurança Social, entidade que tem a obriga-
ção de apoiar as IpSS’s.  Que a Câmara de vila 
Nova de Gaia pode apoiar pontualmente, mas 
existe aqui um caminho percorrido com fundos 
comunitários, com o orçamento de Estado, o 
programa pArES, o programa do pIDDAC, ou 
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seja, havia uma série de instrumentos que, en-
tretanto, os sucessivos governos foram acaban-
do. Que as IpSS’s recorrem, neste momento, 
à Câmara, contudo, existem aspetos que são 
necessários distinguir, uma coisa é falar-se das 
escolas e a Câmara é responsável, outra coisa 
é falar das IpSS’s, em que a Câmara não é di-
retamente responsável, mas tem empenho em 
ajudar. relativamente aos pavilhões multiusos, 
disse que os mesmos são da responsabilida-
de da Câmara e atraem atividade económica e 
desporto. Que, durante o dia, os pavilhões que 
estão a ser construídos e os que já foram cons-
truídos no passado, não estão ocupados pelo 
Futebol Clube do porto, porque a ocupação 
que o Futebol Clube do porto tem em Gaia, que 
anteriormente era gratuita, nomeadamente, 
no Estádio Jorge Sampaio, atualmente o clube 
paga pela utilização do espaço.  Que, durante 
o dia, quem ocupa os pavilhões, são as escolas 
e os seniores das IpSS’s. Que os pavilhões que 
estão a ser construídos não são megalomanias, 
são pavilhões dentro das escolas ou conexos 
às escolas. Que a Câmara está a exercer a sua 
competência com os pavilhões, as escolas, o 
hospital de Gaia onde está a investir 3 milhões 
de euros, isto é, está a investir nas suas priori-
dades e ainda consegue ajudar as coletividades 
e as IpSS’s. Que a Câmara à partida não pode 
financiar a compra à cabeça, porque estaria a 
financiar a compra de uma moradia que não ti-
nha a consciência nem a noção de como adap-
tar, para ser legalizada pela Segurança Social. 
Que a Associação deu o pontapé de saída e 
a Câmara irá ajudar. Que os apoios da Câma-
ra Municipal têm de ser doseados a dois níveis, 
primeiro, tem de dosear o apoio pensando se 
é competência direta da Câmara ou não e, no 
caso concreto, não é, porque é da competência 
da Segurança Social e, depois, do dinheiro que 
sobra, tem que disponibilizá-lo de forma equi-
librada entre as freguesias e dentro de cada 
freguesia, a várias instituições. relativamente 
à Associação de Socorros Mútuos, disse que a 
Câmara tinha previsto um apoio assim como à 
Associação recreativa e Cultural de Serzedo, 
para a continuidade da reabilitação da sua sede 
e, na altura, por erro seu, aconteceu que esse 
apoio foi fundido num mesmo procedimento e 
em vez de saírem dois apoios, saiu apenas um e 

em nome da Associação de Socorros Mútuos, a 
qual ainda não tinha o processo instruído, com 
os orçamentos, etc. Que brevemente o subsídio 
solicitado pela Associação de Socorros Mútuos, 
será atribuído.  
Isabel Santos- Declinou o convite do Sr. presi-
dente para estar presente numa próxima reu-
nião pública de Câmara, porque lamentou a 
“troca de galhardetes” entre os membros do 
executivo camarário. Disse residir em perosi-
nho, onde recentemente abriu o maior outlet 
chinês, perguntando se foi a Câmara que au-
torizou a abertura do referido estabelecimento, 
o qual tem um parque de estacionamento com 
a rede de saneamento e de águas pluviais ta-
padas com paletes de madeira e que cortaram 
o gradeamento para fazer o acesso à estrada 
nacional. Disse que a Câmara é muito preocu-
pada com a gestão dos resíduos sólidos, mas 
não possui serviços de compostagem. referiu-
-se às alterações climáticas, perguntando onde 
é que os cidadãos da presente freguesia, no-
meadamente, os idosos e os jovens, se podem 
refugiar na altura de calor. perguntou se é no 
pavilhão multiusos que está a ser construído 
em vila Nova de Gaia, porque Serzedo é uma 
freguesia de periferia e não da orla marítima e 
não tem parques. 
vanessa Fernandes – Disse ter sido atleta de 
alta competição e medalhada olímpica e lamen-
tou que todas as infraestruturas desportivas 
que terá utilizado para treinar, teve de as pagar. 
Disse que deveria haver um horário aberto para 
atletas de alta competição, pelo que, deixou a 
sua sugestão. Disse lamentar que os idosos se-
jam esquecidos e que a sua sabedoria, em ter-
mos de agricultura, sustentabilidade e nature-
za, não seja aproveitada por parte dos jovens. 
Joaquim Carvalho - Disse fazer parte da dire-
ção do Grupo de Danças e Cantares de Serzedo 
e que  o seu sonho é ter uma sede digna para 
a instituição, o que até à data não conseguiu, 
pelo que, solicitou ajuda da Câmara para con-
cretizar esse objetivo. 
Joaquim vaz - Apoiou a iniciativa de descentra-
lização das reuniões públicas de Câmara, per-
mitindo uma maior aproximação da população 
e a partilha de questões. referiu-se ao projeto 
de alfabetização desenvolvido na freguesia e 
que se deve construir uma sociedade com paz, 



35

 nº 104 | junho 2019 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

justiça, partilha de pontos de vista e respeito 
pela opinião dos outros. Solicitou um apoio ca-
marário que permita a melhoria das instalações 
da Associação Domus Serzedo.
José Barnabé – Solicitou um apoio camarário 
para a Columbófila de Serzedo.
Manuel Maia – Disse que no próximo ano fará 
100 anos e que gostaria de festejá-los na nova 
sede da Coletividade.
professora Aurora - referiu-se a uma horta co-
munitária na escola.
professora Luzia veludo - Agradeceu às obras 
efetuadas nos pavilhões das escolas do Agru-
pamento de Escolas Sophia Mello Breyner  
Senhor Mota – referiu-se às ruas de Serzedo, 
nomeadamente a rua de Corvadelo, cujo alar-
gamento previsto ainda não foi efetuado. refe-
riu-se à limpeza do mato existente em algumas 
ruas e ao corte dos ramos de algumas árvores, 
que afetam os cabos elétricos. 
António Dias Seabra - referiu-se à preservação 
dos jardins da freguesia de Serzedo que são es-
cassos e que não têm qualquer manutenção.
Adolfo Cardoso- referiu-se Sociedade hípica e 
ao projeto que a Sociedade está a desenvolver 
a nível nacional, para o qual necessita de uma 
licença camarária.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues relativamente aos jar-
dins, disse que a Câmara transfere verbas para 
as juntas para a sua manutenção e para a cons-
trução de novos espaços verdes, contudo, a Câ-
mara está a ajustar a forma como legalmente 
poderá transferir verbas para as juntas de fre-
guesia, para esse fim.  relativamente à Sr.ª D. 
Isabel Santos disse que as instituições são de 
participação e de debate e às vezes de comba-
te, no bom sentido da palavra. relativamente 
ao outlet chinês, disse que o licenciamento da-
quela operação não se realizou durante a Câ-
mara pS, é do tempo de quem licenciou a val-
san, a qual foi à falência, mas o licenciamento 
não se extinguiu. Que o espaço foi adquirido 
pelos chineses e a reboque da licença de ocu-
pação, acabam por fazer um conjunto de trope-
lias, que são tratadas pela fiscalização. Que não 
se deve misturar uma licença de utilização, que 
já estava consignada, com a adaptação a no-
vas funções. Que a empresa agora instalada no 
local, abriu ao público de forma abrupta, antes 

de meter um licenciamento e a Câmara mobi-
lizou a fiscalização para o efeito. relativamen-
te ao pavilhão multiusos, disse que o mesmo 
vai servir a Academia Musical de perosinho e 
outras, porque, presentemente, quando a Asso-
ciação pretende realizar um espetáculo, solicita 
o auditório municipal da Câmara o qual é in-
suficiente para um elevado número de pessoas 
e o multiusos não é para o centro da cidade, 
é para Gaia e essa visão das freguesias já está 
ultrapassada, porque existem investimentos de 
âmbito de freguesia, de âmbito concelhio e de 
âmbito regional. Quanto à questão da compos-
tagem, disse existir um conjunto de freguesias, 
que não são as do centro do concelho, que be-
neficiam, neste momento, de um sistema de re-
colha porta-a-porta que é extraordinário. Que 
entende que a compostagem em alguns países 
esteja muito desenvolvida, mas também conhe-
ce algumas situações em que os compostores 
são adquiridos pelos interessados, contudo, vai 
saber o que se passa em termos dos serviços 
camarários. 
relativamente à intervenção da Senhora D. va-
nessa Fernandes, disse que, desde há 5 anos, 
todos os atletas de alta competição de Gaia, 
em várias modalidades e alguns deles inscritos 
em clubes que não são de Gaia, beneficiam dos 
equipamentos municipais, gratuitamente.  No 
que diz respeito à importância da Agricultura, 
disse subscrever o afirmado, contudo, não é fá-
cil mobilizar as pessoas e os jovens para essa 
situação. Que existem casos em que os profes-
sores tentam fazer esse trabalho nas escolas e 
não é bem aceite pelos pais, pelo que, primeiro 
há a necessidade de se educar os pais.  
No que diz respeito às coletividades, disse que 
todas as intervenções preocuparam-se em de-
monstrar a respetiva utilidade social e que a Câ-
mara tenta acompanhar da melhor forma possí-
vel. Disse ser útil, até para quem tem um gosto 
específico pela freguesia, analisar aquilo que foi 
feito nos últimos 5 anos e comparar com os 10 
anos anteriores.  
relativamente à rua do outeiral, disse estar um 
procedimento em curso com a Junta de Fre-
guesia, para tentar resolver a situação. Quan-
to ao pedido de isenção de taxas, ainda hoje 
foi aprovado uma série de pedidos de isenções 
de taxas com diferentes características. Que os 
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pedidos de isenções têm de ser requeridos e 
aprovados em reunião de Câmara. Disse que as 
pessoas têm de ser realistas e fica surpreendido 
quando as pessoas referem que as suas fregue-
sias não têm infraestruturas ou equipamentos, 
etc. Que todas as escolas de vila Nova de Gaia, 
sem exceção, têm pequenos-almoços e lanches 
gratuitos, assim como, material informático e 
escola virtual gratuita. Que todos os alunos de 
vila Nova de Gaia, desde o 1º ciclo até ao 12º 
ano, recebem um cheque oferta, no início do 
ano letivo. Que todas as escolas de vila Nova de 
Gaia, que têm alunos com deficiência, têm si-
nalterapia, hidroterapia e hipoterapia gratuitas 
o ano todo. Que a Câmara Municipal criou, há 
2 anos, um modelo de apoio ao arrendamento 
para famílias de casais jovens, que se queiram 
constituir e que não têm capacidade financei-
ra para arrendamento a Câmara Municipal criou 
um programa municipal de apoio ao arrenda-
mento. Que a Câmara Municipal criou um pro-
grama de estágios profissionais remunerados 
para jovens que saem da universidade e que 
não têm currículo e que não conseguem en-
contrar emprego. Que a Câmara Municipal, em 
5 anos, reduziu três vezes o IMI e duas vezes 
a fatura de água e no próximo ano, reduzirá a 
taxa de resíduos sólidos, pelo que, consegue 
boa gestão, investimento que cria coesão, in-
vestimento social que visa as pessoas e, ainda 
consegue baixar os impostos. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 
19 horas, o Senhor presidente da Câmara 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 2019.01.21. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. ATA N.º 12
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 

GAIA EM 17 DE JuNho DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo:
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 14 horas e 10 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues informou os Senhores 
vereadores de que haverá uma reunião extraor-
dinária, no próximo dia 27 do corrente mês de 
junho, pelas 17.30h no Salão Nobre dos paços 
do Concelho. 

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar apresentou quatro votos de 
louvor, nomeadamente,
No Andebol:
- Futebol Clube de Gaia – Campeão Nacional 
2ª divisão Nacional, e consequente subida à 1ª 
divisão Nacional;
- Grupo Desportivo CIC - Campeão Nacional de 
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iniciados;
- Colégio de Gaia – Campeão Nacional Femi-
nino Sénior, vencedor da Taça de portugal em 
Feminino Sénior e Campeão Nacional de Junio-
res Feminino;
No Basquetebol:
- Sporting Clube de Coimbrões – 3º lugar na 
fase final Nacional de sub-14 feminino;
Na Ginástica Acrobática:
- Grupo Desportivo CIC – Campeão Nacional 
em pares masculinos infantis;
- Garretgym – Campeonatos Nacionais de Des-
portos Gímnicos – Desporto Escolar – Fase final 
em Elvas
- 1º lugar par misto;
- 1º lugar par masculino;
- 2º lugar ginástica de grupo A;
- 3º lugar trios masculinos;
No Futebol:
- Canelas Gaia 2010 – Campeão da Divisão Elite 
AFp e consequente subida ao Nacional.

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, interveio no sentido de informar que o 
ppD/pSD subscreve todos os votos de louvor 
apresentados pelo Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar. 
Disse que terá solicitado, por escrito, quatro 
gravações das reuniões de Câmara realizadas 
no dia 29 de outubro de 2018 e de 5 de No-
vembro de 2018 e 18 de Março de 2019 e 20 de 
Maio de 2019. Que ainda não obteve resposta e 
adicionalmente solicitou, igualmente, a grava-
ção da reunião de Câmara realizada no passado 
dia 3 de Junho de 2019. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que como é do conhe-
cimento do Senhor vereador, o processo está 
a tramitar em sede judicial e aí que irá ter uma 
resolução.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 11 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 03 DE JuNho DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar definitivamente a Ata nº 11 da reunião 
pública de Câmara realizada em 03 de junho de 
2019.
(LEI 50/2018, DE 16 DE AGoSTo, LEI – QuA-
Dro DA TrANSFErÊNCIA DE CoMpETÊN-
CIAS pArA AS AuTArQuIAS LoCAIS E pArA 
AS ENTIDADES INTErMuNICIpAIS – DIpLo-
MAS SETorIAIS) ANo DE 2019
EDoC/2019/37601
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. 
11.06.2019”
o Sr. vereador Guilherme Aguiar disse haver 
uma delegação de competências da gestão das 
áreas de gestão fluviais nos municípios, que era 
da competência da ApDL, com exceção da par-
te da gestão das marítimo-turísticas, pelo que, 
perguntou se é intenção do município aceitar 
ou não essa delegação. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ser intenção da Câ-
mara aceitar, porque no caso do anfíbio, é por 
uma zona balnear que o mesmo irá funcionar, 
nomeadamente, pela zona da plataforma de 
Crestuma e, no caso do centro histórico, pela 
zona da plataforma da Beira rio. Que não era 
interesse da Câmara, desde já, gerir os areinhos 
e a orla marítima, mas, neste momento, a ques-
tão do concurso e a adjudicação impõe esta 
utilização da prerrogativa.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a seguinte declaração:
“Declaração
proposta de não aceitação da transferência de 
competências, nos termos e para os efeitos do 
art.º 4º, nº 2, al. A), da Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto
É presente de novo a Câmara de nova pronún-
cia sobre a transferência de competências no 
âmbito do processo de descentralização. 
Falta ainda obter o consenso da Associação 
Nacional de Municípios e publicado 3 dos 23 
diplomas sectoriais, o que obrigará a Câmara 
Municipal pronunciar-se, de novo e de forma 
absurda, uma, duas ou três vezes, conforme 
os prazos estabelecidos, sobre a aceitação de 
competências nas áreas de apoio social, áreas 
protegidas e segurança contra incêndios para 
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2019, depois de já se haver pronunciado sobre 
outros 20 diplomas, para o ano de 2020. 
A aprovação da lei-quadro pressupunha, que o 
Governo aprovasse todos os decretos-lei secto-
riais e os envelopes financeiros que lhe corres-
ponderiam, de modo a que as autarquias locais 
deliberassem até ao dia 15 de Setembro do ano 
passado, se aceitavam ou não, exercer as novas 
competências no ano 2019 e depois, até 30 de 
Junho deste ano, relativamente a 2020.
os considerandos da proposta da Câmara refe-
rem e passo a citar:
“… a impossibilidade orçamental e logística de 
assumirmos o conjunto responsabilidades daí, 
decorrentes, dado o momento do ano em curso 
e as indefinições existentes…”
“… está em curso uma cuidada análise interna 
que visa avaliar a conformidade e suficiência 
dos valores comunicados…”
“… continuando a não estar totalmente concre-
tizada, em tempo útil a consumação jurídica ou 
financeira não é possível … uma acautelada e 
ponderada a aceitação imediata do processo…”
A proposta enuncia as dificuldades, mas omite 
por completo a origem do problema. que radi-
ca, em primeira instância, no reiterado incum-
primento do Governo.
o Governo falhou o tempo e o prazo, a que 
legalmente se comprometeu, para produzir a 
legislação complementar para que os órgãos 
autárquicos pudessem assumir ou não as trans-
ferências.
o Governo falhou, por ainda não ter tido a ca-
pacidade de apresentar estudos credíveis so-
bre os impactos das transferências de compe-
tências.
o Governo falhou, por ainda não ter apresen-
tado definido as contrapartidas financeiras à 
assunção de competências pelos órgãos autár-
quicos. 
o Governo falhou, por ter criado dificuldades 
e lançado a confusão junto dos órgãos autár-
quicos, com implicações na organização e pla-
neamento, necessários para decidirem sobre a 
transferência de competências.
os diplomas sectoriais são publicados a con-
ta-gotas, obrigando os órgãos autárquicos a 
pronunciar-se tantas vezes quanto os diplomas 
sectoriais promulgados. De forma tão desco-
nexa que a Câmara Municipal até elaborou um 

quadro com a menção das áreas e com as datas 
do termo para a pronúncia dos órgãos autár-
quicos. E salvo erro, ainda que seja por mera 
cautela, a Câmara irá até deliberar segunda vez 
sobre diplomas sectoriais sobre os quais já ha-
via pronunciado.
o Governo falhou também com a obrigação le-
gal de inscrever os recursos financeiros a atri-
buir às autarquias locais no Fundo de Financia-
mento da Descentralização (FFD), pretensão 
esta que, foi rejeitada, em sede de votação do 
orçamento de Estado 2019, criando um vazio 
legal que permanece em aberto.
É um absoluto contrassenso que as autarquias 
sejam obrigadas à pronúncia de aceitação ou 
recusa, sem que conheçam antes os envelopes 
financeiros. por outro lado, não fará qualquer 
sentido aceitar a transferência destas compe-
tências, que pressupõe um impacto financeiro e 
ao nível dos recursos humanos, sobre um orça-
mento que foi aprovado pela Câmara Municipal 
em outubro passado. Lamentavelmente, face 
ao atraso incompreensível do Governo está 
prejudicado o gradualismo na concretização da 
transferência de competências, uma das con-
dições essenciais impostas pelo pSD, em sede 
de negociação com o Governo e poderá ficar 
comprometido irremediavelmente, o processo 
de descentralização. Em termos práticos, a fa-
culdade das autarquias poderem deliberar so-
bre a possibilidade de rejeição em 2019 e 2020, 
com aceitação obrigatória em 2021, deixou de 
ter efeito útil que radicava naquele princípio.
por estas razões, com as reservas manifestadas, 
acompanhamos a proposta da Câmara Munici-
pal e votaremos favoravelmente a proposta de 
não aceitação que nos é presente.
vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos propostos, o seguinte:
1. Com efeitos em 2019:
a) deliberar pela não aceitação do exercício de 
todas as competências cujos diplomas secto-
riais foram publicados entre 30 de janeiro e a 
presente data.
b) que a deliberação pelos órgãos municipais 
tomada no âmbito do ponto anterior seja vota-
da e comunicada à DGAL individualmente por 
diploma setorial, constante do Quadro em ane-
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xo.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
(LEI 50/2018, DE 16 DE AGoSTo, LEI – QuA-
Dro DA TrANSFErÊNCIA DE CoMpETÊN-
CIAS pArA AS AuTArQuIAS LoCAIS E pArA 
AS ENTIDADES INTErMuNICIpAIS – DIpLo-
MAS SETorIAIS) ANo DE 2020
EDoC/2019/37602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a seguinte declaração:
“Declaração
proposta de não aceitação da transferência de 
competências, nos termos e para os efeitos do 
artº 4º, nº 2, al. A), da Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto
É presente de novo a Câmara de nova pronún-
cia sobre a transferência de competências no 
âmbito do processo de descentralização. 
Falta ainda obter o consenso da Associação 
Nacional de Municípios e publicado 3 dos 23 
diplomas sectoriais, o que obrigará a Câmara 
Municipal pronunciar-se, de novo e de forma 
absurda, uma, duas ou três vezes, conforme 
os prazos estabelecidos, sobre a aceitação de 
competências nas áreas de apoio social, áreas 
protegidas e segurança contra incêndios para 
2019, depois de já se haver pronunciado sobre 
outros 20 diplomas, para o ano de 2020. 
A aprovação da lei-quadro pressupunha, que o 
Governo aprovasse todos os decretos-lei secto-
riais e os envelopes financeiros que lhe corres-
ponderiam, de modo a que as autarquias locais 
deliberassem até ao dia 15 de Setembro do ano 
passado, se aceitavam ou não, exercer as novas 
competências no ano 2019 e depois, até 30 de 
Junho deste ano, relativamente a 2020.
os considerandos da proposta da Câmara refe-
rem e passo a citar:
“… a impossibilidade orçamental e logística de 
assumirmos o conjunto responsabilidades daí, 
decorrentes, dado o momento do ano em curso 
e as indefinições existentes…”
“… está em curso uma cuidada análise interna 
que visa avaliar a conformidade e suficiência 

dos valores comunicados…”
“… continuando a não estar totalmente concre-
tizada, em tempo útil a consumação jurídica ou 
financeira não é possível … uma acautelada e 
ponderada a aceitação imediata do processo…”
A proposta enuncia as dificuldades, mas omite 
por completo a origem do problema. que radi-
ca, em primeira instância, no reiterado incum-
primento do Governo.
o Governo falhou o tempo e o prazo, a que 
legalmente se comprometeu, para produzir a 
legislação complementar para que os órgãos 
autárquicos pudessem assumir ou não as trans-
ferências.
o Governo falhou, por ainda não ter tido a ca-
pacidade de apresentar estudos credíveis so-
bre os impactos das transferências de compe-
tências.
o Governo falhou, por ainda não ter apresen-
tado definido as contrapartidas financeiras à 
assunção de competências pelos órgãos autár-
quicos. 
o Governo falhou, por ter criado dificuldades 
e lançado a confusão junto dos órgãos autár-
quicos, com implicações na organização e pla-
neamento, necessários para decidirem sobre a 
transferência de competências.
os diplomas sectoriais são publicados a con-
ta-gotas, obrigando os órgãos autárquicos a 
pronunciar-se tantas vezes quanto os diplomas 
sectoriais promulgados. De forma tão desco-
nexa que a Câmara Municipal até elaborou um 
quadro com a menção das áreas e com as datas 
do termo para a pronúncia dos órgãos autár-
quicos. E salvo erro, ainda que seja por mera 
cautela, a Câmara irá até deliberar segunda vez 
sobre diplomas sectoriais sobre os quais já ha-
via pronunciado.
o Governo falhou também com a obrigação le-
gal de inscrever os recursos financeiros a atri-
buir às autarquias locais no Fundo de Financia-
mento da Descentralização (FFD), pretensão 
esta que, foi rejeitada, em sede de votação do 
orçamento de Estado 2019, criando um vazio 
legal que permanece em aberto.
É um absoluto contrassenso que as autarquias 
sejam obrigadas à pronúncia de aceitação ou 
recusa, sem que conheçam antes os envelopes 
financeiros. por outro lado, não fará qualquer 
sentido aceitar a transferência destas compe-
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tências, que pressupõe um impacto financeiro e 
ao nível dos recursos humanos, sobre um orça-
mento que foi aprovado pela Câmara Municipal 
em outubro passado. Lamentavelmente, face 
ao atraso incompreensível do Governo está 
prejudicado o gradualismo na concretização da 
transferência de competências, uma das con-
dições essenciais impostas pelo pSD, em sede 
de negociação com o Governo e poderá ficar 
comprometido irremediavelmente, o processo 
de descentralização. Em termos práticos, a fa-
culdade das autarquias poderem deliberar so-
bre a possibilidade de rejeição em 2019 e 2020, 
com aceitação obrigatória em 2021, deixou de 
ter efeito útil que radicava naquele princípio.
por estas razões, com as reservas manifestadas, 
acompanhamos a proposta da Câmara Munici-
pal e votaremos favoravelmente a proposta de 
não aceitação que nos é presente.
vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos propostos, o seguinte:
1. Com efeitos em 2020:
a) deliberar pela aceitação do exercício de com-
petências cujos diplomas sectoriais foram pu-
blicados entre 30 de janeiro e a presente data, à 
exceção dos diplomas setoriais da saúde, edu-
cação e freguesias;
b) que a deliberação pelos órgãos municipais 
tomada no âmbito do ponto anterior seja vota-
da e comunicada à DGAL individualmente por 
diploma setorial, constante do Quadro em ane-
xo.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
ÁrEA METropoLITANA Do porTo – TrANS-
FErÊNCIA DE CoMpETÊNCIAS pArA ENTIDA-
DES INTErMuNICIpAIS, DIpLoMAS SETorIAIS, 
ANo 2019 E 2020
EDoC/2019/36775
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. 
11.06.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse que os vereadores do pSD irão 
acompanhar essa não aceitação, a qual terá sido 
aprovada por unanimidade e existe um consen-

so em torno desta matéria, exatamente com os 
mesmos pressupostos e iguais fundamentos da 
recusa de transferências ou da não aceitação 
de transferências, que acabou de referir, relati-
vamente à Câmara Municipal.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a apreciação da Assembleia Municipal 
a não concessão de acordo favorável à trans-
ferência de competências do Estado para a 
Área Metropolitana do porto, restrita aos de 
2019 e 2020, previstas na Lei nº 50/2018, de 
16 de agosto, e nos decretos-lei nº21/2019, de 
30 de janeiro, nº 23/2019, de 30 de janeiro e nº 
58/2019, de 30 de abril, nos termos propostos.
DESCENTrALIZAçÃo pArA AS FrEGuESIAS 
– (DECrETo-LEI Nº 57/2019, DE 30 DE ABrIL)
EDoC/2019/37935
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. 
12.06.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a seguinte declaração polí-
tica:
“Declaração política
proposta de não aceitação da transferência de 
competências para as freguesias, nos termos e 
para os efeitos do art.º 4º, nº 2, al. A), da Lei nº 
50/2018, de 16 de agosto
pese embora toda a boa-vontade colocada pelo 
pSD, que passou por uma declaração de princí-
pios com o Governo, o processo de transferên-
cia de competências para as autarquias locais 
continua num beco sem saída.
praticamente um ano depois na lei-quadro da 
descentralização, foi promulgado o Decreto-
-Lei, nº 57/2019, de 30 de Abril, que corres-
ponde às novas competências das freguesias, 
previstas no nº 2, do artigo 38º daquele diplo-
ma, mas lamentavelmente sem qualquer efei-
to prático, tal como já havia acontecido com o 
Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de Novembro, 
relativamente à instalação e gestão de espaços 
do cidadão, previstas no nº1, do citado artigo.
Em vila Nova de Gaia, inverteu-se processo. Em 
vez da pronúncia da Câmara sobre as compe-
tências que pretendia reservar para si, por con-
siderar estruturantes e fundamentais ao mu-
nicípio, foram as freguesias que previamente 
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deliberaram não aceitar quaisquer competên-
cias, conforme se retira da proposta que nos 
é presente. Facto, que permite que a Câmara 
Municipal nem precise de fundamentar a não 
aceitação que propõe.
A aprovação da Lei nº 50/2018, de 16 de Agos-
to, pressupunha, que o Governo aprovasse to-
dos os decretos-leis sectoriais e os envelopes 
financeiros que lhe corresponderiam, de modo 
a que as autarquias locais deliberassem até ao 
dia 15 de Setembro do ano passado, se aceita-
vam ou não, exercer as novas competências no 
ano de 2019 e depois, até 30 de Junho deste 
ano, relativamente a 2020.
Mas isso não aconteceu porque o Governo fa-
lhou, nestes diplomas sectoriais, como em to-
dos os outros, quanto ao prazo, a que legalmen-
te se comprometeu, para produzir a legislação 
complementar para que os órgãos autárquicos 
pudessem assumir ou não as transferências.
Falhou, por não ter tido a capacidade de apre-
sentar estudos credíveis sobre os impactos 
das transferências de competências. Falhou, 
por ainda por não ter apresentado definido as 
contrapartidas financeiras à assunção de com-
petências pelos órgãos autárquicos. Falhou 
também com a obrigação legal de inscrever os 
recursos financeiros a atribuir às autarquias lo-
cais no Fundo de Financiamento da Descentra-
lização (FFD), pretensão esta que, foi rejeitada, 
em sede de votação do orçamento de Estado 
para 2019, criando um vazio legal que perma-
nece em aberto.
Tal como sucedeu com os espaços do cidadão, 
parece manifestamente extemporâneo os ór-
gãos autárquicos deliberarem sobre as novas 
competências, tanto mais que a situação não 
teria quaisquer consequências de ordem prá-
tica. Na verdade, aceitar estas competências 
determina apenas o início do procedimento de 
transferências de recursos financeiros, huma-
nos e patrimoniais, do município para a fregue-
sia, previsto no artigo 5º, do diploma, mas cuja 
formalização pertencerá sempre e em última 
instância à Câmara Municipal.
por outro lado, como refere a proposta, os 
acordos de execução celebrados ao abrigo do 
artigo 132º e 136º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Se-
tembro, entre a Câmara Municipal e a Junta de 
Freguesia mantém-se em vigor enquanto não 

houver acordo no âmbito do novo diploma, po-
dendo ser prorrogados até 1 de janeiro de 2021.
Finalmente, porque não faria qualquer sentido 
aceitar a transferência destas competências, 
que pressupõe um impacto financeiro e ao ní-
vel dos recursos humanos, sobre um orçamen-
to que foi aprovado em Dezembro passado e é 
incompatível com o adequado serviço a pres-
tar, que não se compadece com as mudanças a 
meio do ano.
Lamentavelmente, estas competências entrarão 
em vigor em 1 de Janeiro de 2021 prejudicando 
de forma grave o princípio do gradualismo na 
sua aceitação, uma das condições essenciais 
impostas pelo pSD, em sede de negociação 
com o Governo e comprometendo irremedia-
velmente todo o processo de descentralização.
Face à iminente rejeição destas competências 
para 2019 e 2020, abre-se a possibilidade, ins-
crita na lei, da Câmara Municipal, iniciar no ime-
diato, as negociações com as juntas de fregue-
sia, ou seja, fazer com as freguesias aquilo que o 
Governo não almejou fazer com os municípios. 
Na verdade, para a celebração daquele auto 
de transferência de recursos, referido no nº 1, 
do artigo 6º, do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 
de Abril, a Câmara poderá atempadamente 
ponderar quais as competências que pretende 
transferir para as freguesias, incluindo os recur-
sos humanos, patrimoniais e financeiros que as 
acompanham. por exemplo, a identificação dos 
jardins ou o tipo de reparações nas escolas a 
transferir, onde se inclui o estado de conserva-
ção dos edifícios, os atuais custos de manuten-
ção, bem como as áreas físicas e as métricas 
para definir os custos padrão e quantificar o 
envelope financeiro que acompanhará as trans-
ferências, uma vez que estas alterações terão 
de estar acomodadas no orçamento municipal, 
que terá de ser aprovado até 31 de outubro de 
2020, ou seja daqui a pouco mais de um ano.
por estas razões, acompanhámos a proposta da 
Câmara Municipal e votaremos favoravelmente 
a proposta de não aceitação que nos é presen-
te. 
vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não se estar a votar 
pela segunda vez, mas sim a revogar a votação 
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anterior, porque desconhece se o Governo fa-
lhou ou não, porque se falhou, também falhou o 
pSD, que tem um acordo que ainda não rasgou, 
mas sabe que a Câmara de Gaia não vai falhar e 
vai assumir os compromissos e, para isso, está 
a fazer este ajustamento à posição inicial. Que 
a saúde e educação não serão aceites pelas ra-
zões enunciadas do ponto de vista financeiro, 
mas o restante é instrumental e não irá penali-
zar o anfíbio ou estacionamento, por causa da 
descentralização. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a apreciação da Assembleia Municipal:
1. Não pretendem a transferência de competên-
cias nos exercícios de 2019 e 2020 e que, nos 
termos das disposições transitórias previstas na 
Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei nº 
57/2019, de 30 de abril, os acordos de execução 
mantêm a sua vigência nestes exercícios e;
2. Não pretendem a transferência de competên-
cias no exercício de 2020 nos termos das dispo-
sições transitórias previstas na Lei nº 50/2018, 
de 16 de agosto e Decreto-Lei nº 104/2018, de 
29 de novembro, relativas à instalação e gestão 
dos espaços Cidadão.
CEDÊNCIA GrATuITA Do SoLAr CoNDES DE 
rESENDE, pArA A rEALIZAçÃo Do EvENTo 
II ENCoNTro DE SAÚDE DE CANELAS, rEA-
LIZADo NoS DIAS 17 E 18 DE MAIo DE 2019, 
SoLICITADo pELA uNIDADE DE SAÚDE DE 
CANELAS
EDoC/2019/27671
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Solar Condes de 
resende, para a realização do evento II Encon-
tro de Saúde de Canelas, realizado nos dias 17 e 
18 de maio de 2019, solicitado pela unidade de 
Saúde de Canelas, nos termos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo Do So-
LAr CoNDES DE rESENDE, pArA A rEALI-
ZAçÃo Do MASTErCLASS DE ACorDEÃo, 
INSErIDo No FESTIvAL DE ACorDEÃo Do 
porTo, A rEALIZAr NoS DIAS 26 E 27 DE Ju-
Nho DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA DE 
MÚSICA DE pEroSINho

EDoC/2019/22113
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do 
Solar Condes de resende, para a realização do 
Masterclass de Acordeão, inserido no Festival 
de Acordeão do porto, a realizar nos dias 26 e 
27 de junho de 2019, solicitado pela Escola de 
Música de perosinho, nos termos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE TEATro 
EDuArDo BrAZÃo, pArA A rEALIZAçÃo 
Do 30º ANIvErSÁrIo DA LIGA rEALIZADo 
No DIA 09 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELA LIGA DoS AMIGoS Do CENTro hoSpI-
TALAr DE GAIA
EDoC/2019/34503
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do 
Cine Teatro Eduardo Brazão, para a realização 
do 30º Aniversário da Liga, realizado no dia 09 
de junho de 2019, solicitado pela Liga dos Ami-
gos do Centro hospitalar de Gaia, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo Do pArQuE BIo-
LÓGICo DE GAIA, pArA A rEALIZAçÃo Do 
EvENTo poLÍCIA MuNICIpAL, CoNTEXTo 
ATuAL, rEALIZADo No DIA 07 DE JuNho DE 
2019, SoLICITADo pELo SINDICATo NACIo-
NAL DE poLÍCIAS MuNICIpAIS (SNpM)
EDoC/2019/34698
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência do auditório do parque Biológi-
co de Gaia, para a realização do evento “polícia 
Municipal, Contexto Atual”, realizado no dia 07 
de junho de 2019, solicitado pelo Sindicato Na-
cional de polícias Municipais (SNpM), nos ter-
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mos informados.
ACorDo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E CArLoS MANuEL 
BALBoA rEIS GoMES SoBrE A FuTurA uNI-
DADE DE EXECuçÃo Do Novo CAMpo Do 
vALADArES E urBANIZAçÃo DoS TErrE-
NoS ADJACENTES
EDoC/2019/37592
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. 
11.06.2019”
o presente assunto foi retirado da presente or-
dem do dia.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

rELATÓrIo E CoNTA CoNSoLIDADA 2018
EDoC/2019/36608
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD, 
aprovar o relatório e Conta Consolidada 2018 
do Município de vila Nova de Gaia, nos termos 
apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à apreciação da Assembleia Municipal, nos 
termos do disposto no nº 2, do artigo 76º, da 
Lei nº 73/2013 de 3 de setembro.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €288,55 (DuZENToS E oI-
TENTA E oITo EuroS E CINQuENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ÁGuE-
DA, No DIA 18 DE MAIo DE 2019, SoLICITA-
Do pELA FEDErAçÃo DAS ASSoCIAçÕES DE 
pAIS Do CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/31262
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. 
30.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €288,55 (duzentos e oitenta e oito eu-
ros e cinquenta e cinco cêntimos), para deslo-
cação a Águeda, no dia 18 de maio de 2019, soli-
citado pela Federação das Associações de pais 
do concelho de vila Nova de Gaia, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €421,06 (QuATroCENToS E 
vINTE E uM EuroS E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A FÁTIMA / CoIMBrA, No DIA 
17 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA BÁSICA E SECuNDÁrIA DE CANELAS
EDoC/2019/30984
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. 
30.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €421,06 (quatrocentos e vinte e um eu-
ros e seis cêntimos), para deslocação a Fátima 
/ Coimbra, no dia 17 de maio de 2019, solicita-
do pela Escola Básica e Secundária de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €755,91 (SETECENToS E 
CINQuENTA E CINCo EuroS E NovENTA E 
uM CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LIS-
BoA, No DIA 18 DE MAIo DE 2019, SoLICITA-
Do pELo vALADArES GAIA FuTEBoL CLuBE
EDoC/2019/31524
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. 
30.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €755,91 (setecentos e 
cinquenta e cinco euros e noventa e um cênti-
mos), ou seja, o valor de €529,14 (quinhentos 
e vinte e nove euros e catorze cêntimos), para 
deslocação a Lisboa, no dia 18 de maio de 2019, 
solicitado pelo valadares Gaia Futebol Clube, 
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nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €74,47 (SETENTA E QuA-
Tro EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao CAIS DE GAIA, No 
DIA 17 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo 
AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE vILA D’ESTE
EDoC/2019/30914
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. 
30.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €74,47 (setenta e quatro euros e qua-
renta e sete cêntimos), para deslocação ao Cais 
de Gaia, no dia 17 de maio de 2019, solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas de vila d’Este, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €277,02 (DuZENToS E 
SETENTA E SETE EuroS E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ALBErGArIA A vE-
LhA, No DIA 19 DE MAIo DE 2019, SoLICITA-
Do pELo CENTro popuLAr TrABALhADo-
rES Do ArEINho
EDoC/2019/31411
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €277,02 (duzentos e 
setenta e sete euros e dois cêntimos), ou seja, 
o valor de €193,91 (cento e noventa e três euros 
e noventa e um cêntimos) para deslocação a 
Albergaria a velha, no dia 19 de maio de 2019, 
solicitado pelo Centro popular Trabalhadores 
do Areinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €301,34 (TrEZENToS E 
uM EuroS E TrINTA E QuATro CÊNTIMoS), 

pArA DESLoCAçÃo A CoIMBrA, No DIA 24 
DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo CENTro 
SoCIAL DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/32546
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €301,34 (trezentos e um euros e trinta 
e quatro cêntimos), para deslocação a Coimbra, 
no dia 24 de maio de 2019, solicitado pelo Cen-
tro Social de São Félix da Marinha, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €58,34 (CINQuENTA 
E oITo EuroS E TrINTA E QuATro CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo À ESCoLA BÁSI-
CA DE ChouSELAS, No DIA 21 DE MAIo DE 
2019, SoLICITADo pELo AGrupAMENTo DE 
ESCoLAS D. pEDro I
EDoC/2019/31728
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €58,34 (cinquenta e oito euros e trinta 
e quatro cêntimos), para deslocação à Escola 
Básica de Chouselas, no dia 21 de maio de 2019, 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas D. pe-
dro I, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €53,19 (CINQuENTA E TrÊS 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo À ESCoLA BÁSICA DE S. pAIo, No 
DIA 23 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo 
AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE D. pEDro I
EDoC/2019/32437
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €53,19 (cinquenta e três euros e deza-
nove cêntimos), para deslocação à Escola Bási-
ca de S. paio, no dia 23 de maio de 2019, solici-
tado pelo Agrupamento de Escolas D. pedro I, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €224,02 (DuZENToS E 
vINTE E QuATro EuroS E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A pArEDES, No DIA 26 
DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo rAN-
Cho FoLCLÓrICo DE LEvEr
EDoC/2019/33422
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €224,02 (duzentos e 
vinte e quatro euros e dois cêntimos), ou seja, 
€156,81 (cento e cinquenta e seis euros e dois 
cêntimos), para deslocação a paredes, no dia 
26 de maio de 2019, solicitado pelo rancho Fol-
clórico de Lever, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €146,10 (CENTo E QuA-
rENTA E SEIS EuroS E DEZ CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LouSADA, No DIA 22 
DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA ADrIANo CorrEIA DE oLIvEIrA
EDoC/2019/32032
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €146,10 (cento e quarenta e seis euros 
e dez cêntimos), para deslocação a Lousada, no 

dia 22 de maio de 2019, solicitado pela Escola 
Básica Adriano Correia de oliveira, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €67,90 (SESSENTA E 
SETE EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo ÀS ESCoLAS DE 1º CICLo Do 
AGrupAMENTo, No DIA 31 DE MAIo DE 2019, 
SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA Do oLI-
vAL
EDoC/2019/34853
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €67,90 (sessenta e sete euros e no-
venta cêntimos), para deslocação às Escolas 
de 1º ciclo do Agrupamento, no dia 31 de maio 
de 2019, solicitado pela Escola Básica do olival, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €171,62 (CENTo E SETENTA 
E uM EuroS E SESSENTA E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A BrAGA, No DIA 28 DE 
MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo SoCIAL, rECrEATIvA E CuLTurAL Tr-
rIM TrrIM
EDoC/2019/33689
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €171,62 (cento e setenta e um euros 
e sessenta e dois cêntimos), para deslocação 
a Braga, no dia 28 de maio de 2019, solicitado 
pela Associação Social, recreativa e Cultural 
TrrIM TrrIM, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €53,49 (CINQuENTA E TrÊS 
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EuroS E QuArENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À QuINTINhA pEDAGÓ-
GICA DE CANELAS, No DIA 27 DE MAIo DE 
2019, SoLICITADo pELA FuNDAçÃo CouTo
EDoC/2019/33456
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €53,49 (cinquenta e três euros e quarenta 
e nove cêntimos), para deslocação à Quintinha 
pedagógica de Canelas, no dia 27 de maio de 
2019, solicitado pela Fundação Couto, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €143,29 (CENTo E QuArENTA 
E TrÊS EuroS E vINTE E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA Do CoNDE, No 
DIA 29 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo SoCIAL, rECrEATIvA E CuLTu-
rAL TrrIM TrrIM
EDoC/2019/34143
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €143,29 (cento e quarenta e três euros 
e vinte e nove cêntimos), para deslocação a vila 
do Conde, no dia 29 de maio de 2019, solicita-
do pela Associação Social, recreativa e Cultural 
TrrIM TrrIM, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €245,16 (DuZENToS E QuA-
rENTA E CINCo EuroS E DEZASSEIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A poNTE DE LIMA 
/ vIANA Do CASTELo, No DIA 31 DE MAIo DE 
2019, SoLICITADo pELo CENTro SoCIAL pA-
roQuIAL DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/34794
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €245,16 (duzentos e quarenta e cinco 
euros e dezasseis cêntimos), para deslocação 
a ponte de Lima / viana do Castelo, no dia 31 
de maio de 2019, solicitado pelo Centro Social 
paroquial de oliveira do Douro, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €1.104,54 (MIL CENTo E 
QuATro EuroS E CINQuENTA E QuATro 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A BEJA, No 
DIA 25 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo 
orFEÃo DA MADALENA
EDoC/2019/33306
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €1.104,54 (mil cento e 
quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), 
ou seja, o valor de €773,18 (setecentos e seten-
ta e três euros e dezoito cêntimos), para des-
locação a Beja, no dia 25 de maio de 2019, so-
licitado pelo orfeão da Madalena, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €53,67 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao MuSEu DE SErrAL-
vES / porTo, No DIA 22 DE MAIo DE 2019, 
SoLICITADo pELo SErvIço DE pSIQuIATrIA 
E SAÚDE MENTAL Do C.h.v.N.G./E.
EDoC/2019/32108
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. 
07.06.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €53,67 (cinquenta e três euros e ses-
senta e sete cêntimos), para deslocação ao Mu-
seu de Serralves / porto, no dia 22 de maio de 
2019, solicitado pelo Serviço de psiquiatria e 
Saúde Mental do C.h.v.N.G./E., nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €635,41 (SEISCENToS E 
TrINTA E CINCo EuroS E QuArENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 30 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo SoCIAL, rECrEATIvA E 
CuLTurAL TrrIM TrrIM
EDoC/2019/34409
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €635,41 (seiscentos e trinta e cinco eu-
ros e quarenta e um cêntimos), para deslocação 
a Lisboa, no dia 30 de maio de 2019, solicitado 
pela Associação Social, recreativa e Cultural 
TrrIM TrrIM, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €343,64 (TrEZENToS 
E QuArENTA E TrÊS EuroS E SESSENTA E 
QuATro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
BAIÃo, No DIA 19 DE MAIo DE 2019, SoLICITA-
Do pELA SoCIEDADE MuSICAL 1º DE AGoSTo
EDoC/2019/31438
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €343,64 (trezentos e 
quarenta e três euros e sessenta e quatro cên-
timos), ou seja, o valor de €240,55 (duzentos e 

quarenta euros e cinquenta e cinco cêntimos), 
para deslocação a Baião, no dia 19 de maio de 
2019, solicitado pela Sociedade Musical 1º de 
Agosto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €52,81 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E oITENTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 20 
DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA DAS DEvESAS
EDoC/2019/31316
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €52,81 (cinquenta e dois euros e oitenta e 
um cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 
20 de maio de 2019, solicitado pela Escola Bási-
ca das Devesas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €737,86 (SETECENToS E 
TrINTA E SETE EuroS E oITENTA E SEIS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No 
DIA 19 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo 
FuTEBoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2019/31347
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €737,86 (setecentos e 
trinta e sete euros e oitenta e seis cêntimos), ou 
seja, €516,50 (quinhentos e dezasseis euros e 
cinquenta cêntimos), para deslocação a Lisboa, 
no dia 19 de maio de 2019, solicitado pelo Fute-
bol Clube de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE INSTALAçÃo DE rECINTo IMpro-
vISADo, No vALor DE €215,68 (DuZENToS 
E QuINZE EuroS E SESSENTA E oITo CÊNTI-
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MoS), SoLICITADo pELo Sr. CArLoS ALBEr-
To MoNTEIro DA CoSTA, por INTErMÉDIo 
DA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE
EDoC/2019/22324
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de instalação de recinto improvisado, 
no valor de €215,68 (duzentos e quinze euros 
e sessenta e oito cêntimos), solicitado pelo Sr. 
Carlos Alberto Monteiro da Costa, por intermé-
dio da união de Freguesias de Grijó e Sermon-
de, nos termos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A ABAE 
– ASSoCIAçÃo BANDEIrA AZuL DA EuropA 
CoM vISTA À IMpLEMENTAçÃo E DESENvoL-
vIMENTo Do proGrAMA ECo-ESCoLAS, No 
CoNCELho
EDoC/2018/65827
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. 
29.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a ABAE – As-
sociação Bandeira Azul da Europa, com vista à 
implementação e desenvolvimento do progra-
ma Eco-Escolas, no concelho, nos termos apre-
sentados.
ADESÃo À ASSoCIAçÃo INTErNACIoNAL 
DAS CIDADES EDuCADorAS (AICE), CoM 
uMA CoTA ANuAL DE €1.100,00 (MIL E CEM 
EuroS)
EDoC/2019/29841
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adesão do Município de vila Nova de 
Gaia à Associação Internacional das Cidades 

Educadoras (AICE), com uma cota anual de 
€1.100,00 (mil e cem euros) e nomear como re-
presentante do Município a Sr.ª vereadora Dra. 
Maria Elisa vieira da Silva Cidade oliveira, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a deliberação da Assembleia Municipal
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 18 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES – Ao MuNICÍpE DIoGo MIGuEL Au-
GuSTo LopES, pELo vALor DE €19.500,00 
(DEZANovE MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/22135
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº 18 
da urbanização da Quinta da pala, união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, ao muní-
cipe Diogo Miguel Augusto Lopes, pelo valor de 
€19.500,00 (dezanove mil e quinhentos euros), 
nos termos informados.
ALIENAçÃo Do DIrEITo DE rAIZ ou DA NuA 
proprIEDADE Do LoTE Nº 26 Do LoTEA-
MENTo MuNICIpAL DA QuINTA DA MArroCA, 
SITo NA ruA DA MArroCA, Nº 301 – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA, pELo vALor DE €1.840,00 
(MIL oIToCENToS E QuArENTA EuroS), A 
CArLoS MANuEL LopES pErEIrA E ESpoSA 
CrISTINA MArIA oLIvEIrA DE SouSA poIA-
rES
EDoC/2019/25686
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a alienação do direito de raiz ou da nua 
propriedade do lote nº 26 do Loteamento Mu-
nicipal da Quinta da Marroca, sito na rua da 
Marroca, nº 301, união das Freguesias de San-
dim, olival, Lever e Crestuma, descrito na Se-
gunda Conservatória do registo predial de vila 
Nova de Gaia, sob o número 381 – Crestuma e 



49

 nº 104 | junho 2019 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
949, pelo valor de 1.840,00€ (mil oitocentos e 
quarenta euros), a Carlos Manuel Lopes pereira, 
NIF 134117719 e esposa Cristina Maria oliveira 
de Sousa poiares, NIF 179043285, nos termos 
informados.
CoNTrATAçÃo DA AQuISIçÃo DE LICEN-
CIAMENTo DE SoFTWArE (ALuGuEr opE-
rACIoNAL – SEM opçÃo DE CoMprA DE 
LICENçAS E DE SErvIçoS CoNEXoS DE AS-
SISTÊNCIA pÓS – vENDA DE SoFTWArE MI-
CroSoFT A QuE CorrESpoNDEM oS LoTES 
56, 61 E 68, Ao ABrIGo Do ACorDo QuA-
Dro AQ-LS-2015 – LICENCIAMENTo DE SoF-
TWArE – ESpAp – ENTIDADE DE SErvIçoS 
pArTILhADoS DA ADMINISTrAçÃo pÚBLICA 
– AprovAçÃo DA MINuTA DE CoNTrATo
EDoC/2019/10685
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a minuta de contrato relativo à “Contrata-
ção da aquisição de licenciamento de Software 
(aluguer operacional – sem opção de compra 
de licenças e de serviços conexos de assistên-
cia pós – venda de Software Microsoft a que 
correspondem os lotes 56, 61 e 68, ao abrigo do 
Acordo Quadro AQ-LS-2015 – licenciamento de 
Software – ESpAp – Entidade de Serviços par-
tilhados da Administração pública”, nos termos 
informados.
AQuISIçÃo DE uM vEÍCuLo pLATAForMA 
pArA oS BoMBEIroS SApADorES E proTE-
çÃo CIvIL Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA – AprovAçÃo DE rELATÓrIo prELIMI-
NAr/FINAL, AprovAçÃo DA propoSTA DE 
ADJuDICAçÃo AÍ INSErTA E AprovAçÃo 
DA MINuTA DE CoNTrATo
EDoC/2019/3775
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o relatório preliminar/final relativo ao 
“Concurso público com publicidade Internacio-

nal para Aquisição de um veículo plataforma 
para os Bombeiros Sapadores e proteção Civil 
do Município de vila Nova de Gaia” e a adju-
dicação à Sociedade “INCIprESA, S.A.u., pelo 
valor global de €762.300,00 (setecentos e ses-
senta e dois mil e trezentos euros), nos termos 
informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €234,16 
(DuZENToS E TrINTA E QuATro EuroS E 
DEZASSEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
TAXISCoopE
EDoC/2019/36816
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, no valor de €234,16 (du-
zentos e trinta e quatro euros e dezasseis cên-
timos), solicitado pela Taxiscoope, nos termos 
informados.
proToCoLo CELEBrADo ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA E A CErCIGAIA 
– CoopErATIvA pArA A EDuCAçÃo E rEA-
BILITAçÃo DE CIDADÃoS INADApTADoS, 
CrL - prorroGAçÃo DA CEDÊNCIA DE TEr-
rENo EM DIrEITo DE SupErFÍCIE por MAIS 
vINTE ANoS, ApÓS A DATA Do TÉrMINo DA 
ESCrITurA EM vIGor
EDoC/2019/16845
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a prorrogação da cedência do terreno 
em direito de superfície por mais vinte anos, 
após data do término da escritura em vigor, o 
que em termos práticos garante a cedência até 
2048, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DAS MuTuALIDADES porTuGuE-
SAS (uMp) pArA ApoIo FINANCEIro TEN-
Do EM vISTA o DESENvoLvIMENTo DE ATI-
vIDADES SoCIAIS EM ÁrEAS DE INTErESSE 
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CoMuM QuE poSSAM CoNTrIBuIr pArA A 
MELhorIA CoNTÍNuA DE orGANIZAçÕES 
Do TErCEIro SETor, NoMEADAMENTE DAS 
MuTuALIDADES, No vALor DE €25.000,00 
(vINTE E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/30020
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. 
11.06.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se a presente comparticipa-
ção financeira destina-se à organização que a 
união das Mutualidades vai levar a cabo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o valor a atribuir, 
destina-se ao Dia das Mutualidades.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a união das 
Mutualidades portuguesas (uMp), para apoio 
financeiro, tendo em vista o desenvolvimen-
to de atividades sociais em áreas de interesse 
comum, que possam contribuir para a melho-
ria contínua de organizações do terceiro setor, 
nomeadamente das mutualidades, no valor de 
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E pEv 
ENTErTAINMENT, LDA pArA ApoIo FINAN-
CEIro À rEALIZAçÃo DA EDIçÃo DE 2019 
Do FESTIvAL MArÉS vIvAS, No MoNTANTE 
ToTAL DE €200.000,00 (DuZENToS MIL Eu-
roS) + IvA
EDoC/2019/36210
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e pEv Enter-
tainment, Lda., para apoio financeiro à realiza-
ção da Edição de 2019 do Festival Marés vivas, 
no montante total de €200.000,00 (duzentos 
mil euros) + IvA, nos termos apresentados.
proToCoLo DE pArCErIA CELEBrADo EN-

TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA, A 
FuNDAçÃo CASA DA MÚSICA E CrEATIvE IN-
DuSTrIES proGrAMMES BY SC, EM rEprE-
SENTAçÃo Do ArrÁBIDA ShoppING TENDo 
EM vISTA A rEALIZAçÃo Do CoNCErTo SIN-
FÓNICo “ArrÁBIDA SINFÓNICA” – AuTorI-
ZAçÃo DE pAGAMENTo rELATIvo AoS CoN-
CErToS DE 2018 E 2019
EDoC/2019/22727
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar o cabimento para o concerto do ano de 
2019, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo CoMErCIAL E INDuSTrIAL 
DE vILA NovA DE GAIA TENDo EM vISTA A 
ATrIBuIçÃo DE ChEQuES-oFErTA pArA 
MATErIAL ESCoLAr AoS ALuNoS INSCrI-
ToS No 1º, 2º E 3º CICLoS Do ENSINo BÁSICo 
E ENSINo SECuNDÁrIo DA rEDE pÚBLICA, 
ENSINo proFISSIoNAL, ENSINo CIENTÍFICo-
-TECNoLÓGICo E ENSINo ArTÍSTICo ESpE-
CIALIZADo
EDoC/2019/36896
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1.Ao abrigo da competência prevista na alínea 
hh), do n.º 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, com as alterações subsequen-
tes, aprovar a atribuição dos auxílios económi-
cos para os alunos do 1º ciclo do ensino público 
e 1º ciclo das IpSS que lecionam este ciclo de 
ensino, dos 2º e 3º ciclos do ensino público, do 
ensino secundário regular público e para todos 
os alunos do ensino secundário profissional e 
ensino científico-tecnológico, bem como, a to-
dos os alunos do ensino artístico especializado 
e, consequentemente, de acordo com a alínea 
f), do n.º 1, do mesmo artigo, conjugado com o 
artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de ju-
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nho, com as alterações subsequentes, autorizar 
cabimentação da verba de 1.509.280,00€, com 
a seguinte repartição de encargos: Ano 2019 - 
1.207.424,00€ e Ano 2020 - 301.856,00€, des-
pesa que se encontra prevista na rúbrica das 
Grandes opções do plano para 2019: 2008 A 
83 com a classificação económica: 02/020120.
2. Aprovar a minuta do protocolo com a Aci-
gaia e autorizar a cabimentação da verba de 
10.000,00€, valor previsto no respetivo proto-
colo.
proToCoLo CELEBrADo ENTrE A AuTo-
rIDADE NACIoNAL DE proTEçÃo CIvIL E o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA No âM-
BITo DA EXECuçÃo DA opErAçÃo povT-12-
0435-FCoES-000250, DENoMINADA “AQuI-
SIçÃo DE EQuIpAMENToS DE proTEçÃo 
INDIvIDuAL (EpI) – 3ª FASE”
EDoC/2016/23370
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o protocolo celebrado entre a Autoridade 
Nacional de proteção Civil e o Município de vila 
Nova de Gaia no âmbito da execução da ope-
ração povT-12-0435-FCoES-000250, denomi-
nada “Aquisição de Equipamentos de proteção 
Individual (EpI) – 3ª fase”, nos termos informa-
dos.
ESpÓLIo DoCuMENTAL QuE CoMpÕE A BI-
BLIoTECA pESSoAL Do proFESSor Dr. 
JoAQuIM JAIME BArroS FErrEIrA ALvES 
E ESpoSA, proFESSorA Dr.ª NATÁLIA Do 
CArMo MArQuES MArINho FErrEIrA AL-
vES – AprovAçÃo DA MINuTA Do CoNTrA-
To DE DoAçÃo
EDoC/2017/60983
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aceitar a doação do espólio documental que 
compõe a biblioteca pessoal do professor Dr. 
Joaquim Jaime Barros Ferreira Alves e esposa, 
professora Dr.ª Natália do Carmo Marques Ma-

rinho Ferreira Alves e aprovar a minuta do con-
trato de doação, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo MArIANA”, rEALIZADo No DIA 30 DE 
MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE €178,80 
(CENTo E SETENTA E oITo EuroS E oITENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uCr – ASSo-
CIAçÃo SoCIAL, CuLTurAL E huMANITÁrIA
EDoC/2019/29008
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. 
30.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão Mariana”, reali-
zado no dia 30 de maio de 2019, no valor total 
de €178,80 (cento e setenta e oito euros e oi-
tenta cêntimos), solicitado pela uCr – Associa-
ção Social, Cultural e humanitária, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “proCIS-
SÃo 31 DE MAIo”, rEALIZADo No DIA 31 DE 
MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE €129,15 
(CENTo E vINTE E NovE EuroS E QuINZE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/34277
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão 31 de maio”, 
realizado no dia 31 de maio de 2019, no mon-
tante de 90,41€ (noventa euros e quarenta e um 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
de €129,15 (cento e vinte e nove euros e quinze 
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cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SANTA MArINhA”, A 
rEALIZAr No DIA 21 DE JuLho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €387,45 (TrEZENToS E oI-
TENTA E SETE EuroS E QuArENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2019/22305
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra de 
Santa Marinha”, a realizar no dia 21 de julho de 
2019, no montante de 271,22€ (duzentos e se-
tenta e um euros e vinte e dois cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €387,45 
(trezentos e oitenta e sete euros e quarenta e 
cinco cêntimos), solicitado pela união de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DA SENhorA DA horA”, 
rEALIZADo No DIA 02 DE JuNho DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €172,20 (CENTo E SE-
TENTA E DoIS EuroS E vINTE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pA-
roQuIAL DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/28608
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra da 
Senhora da hora”, realizado no dia 02 de junho 

de 2019, no montante de 120,54€ (cento e vin-
te euros e cinquenta e quatro cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €172,20 
(cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja paroquial de 
São pedro de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
MINhADA DA CErEJA”, rEALIZADo No DIA 
02 DE JuNho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€559,65 (QuINhENToS E CINQuENTA E NovE 
EuroS E SESSENTA E CINCo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2019/28606
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Caminhada da Cereja”, 
realizado no dia 02 de junho de 2019, no mon-
tante de 391,76€ (trezentos e noventa e um eu-
ros e setenta e seis cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €559,65 (quinhentos e 
cinquenta e nove euros e sessenta e cinco cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo”, rEALIZADo No DIA 31 DE MAIo DE 
2019, No vALor ToTAL DE €86,10 (oITENTA E 
SEIS EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE 
SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/28605
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão”, realizado no 



53

 nº 104 | junho 2019 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

dia 31 de maio de 2019, no montante de 60,27€ 
(sessenta euros e vinte e sete cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €86,10 (oi-
tenta e seis euros e dez cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja paroquial de São pedro 
de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo SoLENE”, rEALIZADo No DIA 16 DE 
JuNho DE 2019, No vALor ToTAL DE €476,80 
(QuATroCENToS E SETENTA E SEIS EuroS E 
oITENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA Co-
MISSÃo DA CApELA DE SÃo pAIo
EDoC/2019/29978
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão Solene”, rea-
lizado no dia 16 de junho de 2019, no montan-
te de 333.76€ (trezentos e trinta e três euros 
e setenta e seis cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €476,80 (quatrocentos e 
setenta e seis euros e oitenta cêntimos), solici-
tado pela Comissão da Capela de São paio, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo DE vELAS”, rEALIZADo No DIA 31 DE 
MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE €357,60 
(TrEZENToS E CINQuENTA E SETE EuroS 
E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE SANTA 
MArIA DE GuLpILhArES
EDoC/2019/31695
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão de velas”, rea-

lizado no dia 31 de maio de 2019, no montante 
de 250,32€ (duzentos e cinquenta euros e trin-
ta e dois cêntimos), correspondente a 70% do 
valor total de €357,60 (trezentos e cinquenta e 
sete euros e sessenta cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja paroquial de Santa Maria de 
Gulpilhares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo DE vELAS EM hoNrA DA NoSSA SE-
NhorA DE FÁTIMA”, rEALIZADo No DIA 31 DE 
MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE €498,75 
(QuATroCENToS E NovENTA E oITo EuroS 
E SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE 
SÃo CrISTÓvÃo DE MAFAMuDE
EDoC/2019/29977
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à reali-
zação do evento “procissão de velas em honra 
da Nossa Senhora de Fátima”, realizado no dia 
31 de maio de 2019, no montante de 349,13€ 
(trezentos e quarenta e nove euros e treze cên-
timos), correspondente a 70% no valor total de 
€498,75 (quatrocentos e noventa e oito euros 
e setenta e cinco cêntimos), solicitado pela Fá-
brica da Igreja paroquial de São Cristóvão de 
Mafamude, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SANTo ANTÓNIo”, 
rEALIZADo No DIA 16 DE JuNho DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €86,10 (oITENTA E SEIS 
EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
pArÓQuIA DE SÃo SALvADor DE GrIJÓ
EDoC/2019/31836
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 104 | jUNho 2019 | BoLETIM MUNICIPAL

54

aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra de 
Santo António”, realizado no dia 16 de junho de 
2019, no montante de 60,27€ (sessenta euros e 
vinte e sete cêntimos), correspondente a 70% 
do valor total de €86,10 (oitenta e seis euros e 
dez cêntimos), solicitado pela paróquia de São 
Salvador de Grijó, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL PARA A INCLuSÃo 
SoCIAL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo MEDIEvAL”, rEALIZADo No DIA 24 DE 
MAIo DE 2019, No vALor DE €40,00 (QuA-
rENTA EuroS), SoLICITADo pELo AGrupA-
MENTo DE ESCoLAS ANTÓNIo SÉrGIo
EDoC/2019/19268
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Cortejo Medieval”, 
realizado no dia 24 de maio de 2019, no valor 
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas António Sérgio, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por BÁrBArA CrISTINA TEI-
XEIrA MINNEMANN BApTISTA
EDoC/2019/1588
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Bárbara Cristina Teixeira Minnemann Baptista, 
nos termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por MArIA oLGA oLIvEIrA AL-
vES BArroS
EDoC/2019/28246
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Maria olga oliveira Alves Barros, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por ALEXANDrA FILIpA oLI-
vEIrA MIrANDA NorA
EDoC/2019/29797
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Alexandra Filipa oliveira Miranda Nora, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por LEo-
Nor DE MAGALhÃES rIBEIro
EDoC/2019/37083
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Leonor de Magalhães ri-
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beiro, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AL-
GErINA MArIA roDrIGuES GÓIS
EDoC/2019/35735
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Algerina Maria rodrigues 
Góis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, DA 
TAXA DE LICENçA DE oBrAS DE DEMoLI-
çÃo E DA TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ, No 
MoNTANTE DE €3.244,55 (TrÊS MIL DuZEN-
ToS E QuArENTA E QuATro EuroS E CIN-
QuENTA E CINCo CÊNTIMoS), proC. 1027/16 
– LEG – FrEGuESIA DE CANIDELo, SoLICITA-
Do por MArIA ELvIrA CArvALho BorGES
EDoC/2019/30187
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 50% do pagamen-
to de taxa municipal de urbanização, da taxa 
de licença de obras de demolição e da taxa de 
emissão do alvará, no montante de €3.244,55 
(três mil duzentos e quarenta e quatro euros 
e cinquenta e cinco cêntimos), proc. 1027/16 – 
LEG, freguesia de Canidelo, solicitado por Maria 
Elvira Carvalho Borges, nos termos informados.
CoNSELho MuNICIpAL DE EDuCAçÃo
EDoC/2019/35996
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-

meter a deliberação da Assembleia Municipal, a 
aprovação e nomeação do Conselho Municipal 
de Educação, nos termos informados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE A CoMISSÃo pArA A CIDADANIA E 
A IGuALDADE DE GÉNEro E o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA TENDo EM vISTA A 
proMoçÃo, EXECuçÃo, MoNITorIZAçÃo 
E AvALIAçÃo DA IMpLEMENTAçÃo DE ME-
DIDAS E AçÕES QuE CoNCorrAM pArA A 
TErrITorIALIZAçÃo DA ESTrATÉGIA NA-
CIoNAL pArA A IGuALDADE E A NÃo DISCrI-
MINAçÃo 2018-2030 “porTuGAL + IGuAL”
EDoC/2019/37936
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: “ratifico o ato pra-
ticado pela Senhora vereadora. À Câmara, para 
ratificação. 12.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
12.06.2019, que aprovou o protocolo de Coope-
ração a celebrar entre a Comissão para a Cida-
dania e a Igualdade de Género e o Município de 
vila Nova de Gaia, tendo em vista a promoção, 
execução, monitorização e avaliação da imple-
mentação de medidas e ações que concorram 
para a territorialização da estratégia nacional 
para a igualdade e a não discriminação 2018-
2030 “portugal + Igual”.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTAS DE vErÃo DE LEvEr”, rEALIZADo 
NoS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE JuNho DE 2019, No 
vALor DE €676,89 (SEISCENToS E SETENTA 
E SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/33478
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. 
30.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festas de verão de 
Lever”, realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de ju-
nho de 2019, no valor de €676,89 (seiscentos e 
setenta e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE S. JoÃo BApTISTA E 
SENhorA DA GuIA DE TABoSA”, A rEALIZAr 
DE 24 DE JuNho A 02 DE JuLho DE 2019, No 
vALor DE €168,90 (CENTo E SESSENTA E 
oITo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL 
DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/33671
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
S. João Baptista e Senhora da Guia de Tabosa”, 
a realizar de 24 de junho a 02 de julho de 2019, 
no valor de €168,90 (cento e sessenta e oito eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial de São pedro de pedroso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE S. JoÃo”, A rEALIZAr DE 20 A 
24 DE JuNho DE 2019, No vALor DE €177,90 
(CENTo E SETENTA E SETE EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2019/31088
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de S. João”, 
a realizar de 20 a 24 de junho de 2019, no valor 
de €177,90 (cento e setenta e sete euros e no-
venta cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CoNvÍvIo ESCuTISTA - ArrAIAL”, rEALIZA-
Do No DIA 08 DE JuNho DE 2019, No vALor 
DE €176,39 (CENTo E SETENTA E SEIS EuroS 
E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo AGrupAMENTo 1162 DE CANIDELo – 
ESCuTISMo porTuGuÊS
EDoC/2019/36406
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Convívio Es-
cutista - Arraial”, realizado no dia 08 de junho 
de 2019, no valor de €176,39 (cento e setenta e 
seis euros e trinta e nove cêntimos), solicitado 
pelo Agrupamento 1162 de Canidelo – Escutis-
mo português, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“3h BTT DE AvINTES E vILAr DE ANDorI-
Nho”, A rEALIZAr No DIA 30 DE JuNho DE 
2019, No vALor DE €53,89 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL E 
MuSICAL DE AvINTES - ACMA
EDoC/2019/36384
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “3h BTT de Avintes 
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e vilar de Andorinho”, a realizar no dia 30 de 
junho de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e 
três euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Associação Cultural e Musical de Avintes - 
ACMA, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “CoMEMorAçÃo Do DIA MuNDIAL DA 
CrIANçA”, rEALIZADo No DIA 09 DE JuNho 
DE 2019, No vALor DE €67,89 (SESSENTA E 
SETE EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/36147
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Comemoração 
do Dia Mundial da Criança”, realizado no dia 09 
de junho de 2019, no valor de €67,89 (sessenta 
e sete euros e oitenta e nove cêntimos), solici-
tado pela união de Freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “FESTA DE FINAL DE ANo”, A rEALIZAr 
No DIA 21 DE JuNho DE 2019, No vALor DE 
€71,39 (SETENTA E uM EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGADoS DE EDu-
CAçÃo DA ESCoLA DA BANDEIrA
EDoC/2019/35396
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de Final de 
Ano”, a realizar no dia 21 de junho de 2019, no 
valor de €71,39 (setenta e um euros e trinta e 

nove cêntimos), solicitado pela Associação de 
pais e Encarregados de Educação da Escola da 
Bandeira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“38ª MArAToNA INTErNACIoNAL DE CrES-
TuMA”, rEALIZADo NoS DIAS 15 E 16 DE Ju-
Nho DE 2019, No vALor DE €159,56 (CENTo 
E CINQuENTA E NovE EuroS E CINQuENTA 
E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2019/34913
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “38ª Maratona Inter-
nacional de Crestuma”, realizado nos dias 15 e 
16 de junho de 2019, no valor de €159,56 (cen-
to e cinquenta e nove euros e cinquenta e seis 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA Do CANECo”, rEALIZADA ENTrE oS 
DIAS 08 E 17 DE JuNho DE 2019, No vALor 
DE €84,78 (oITENTA E QuATro EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo
EDoC/2019/33421
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa do Caneco”, 
realizada entre os dias 08 e 17 de junho de 2019, 
no valor de €84,78 (oitenta e quatro euros e se-
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tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ArrAIAL DE S. JoÃo”, rEALIZADo No DIA 
14 DE JuNho DE 2019, No vALor DE €43,39 
(QuArENTA E TrÊS EuroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo AGrupAMEN-
To DE ESCoLAS DE SoArES DoS rEIS
EDoC/2019/32563
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Arraial de S. João”, 
realizado no dia 14 de junho de 2019, no valor 
de €43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Es-
colas de Soares dos reis, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“BAILE DE FINALISTAS”, rEALIZADo No DIA 
05 DE JuNho DE 2019, No vALor DE €50,39 
(CINQuENTA EuroS E TrINTA E NovE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELo AGrupAMENTo 
DE ESCoLAS DE SoArES DoS rEIS
EDoC/2019/32560
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Baile de Finalistas”, 
realizado no dia 05 de junho de 2019, no valor 
de €50,39 (cinquenta euros e trinta e nove cên-
timos), solicitado pelo Agrupamento de Esco-
las de Soares dos reis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 

ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ArrAIAL DA JuNQuEIrA”, rEALIZADo NoS 
DIAS 14 E 15 DE JuNho DE 2019, No vALor DE 
€92,39 (NovENTA E DoIS EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA DA JuNQuEIrA
EDoC/2019/37060
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Arraial da Junquei-
ra”, realizado nos dias 14 e 15 de junho de 2019, 
no valor de €92,39 (noventa e dois euros e trin-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
de pais da Escola da Junqueira, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA ANuAL DE puBLICIDADE, No vALor DE 
€254,71 (DuZENToS E CINQuENTA E QuATro 
EuroS E SETENTA E uM CÊNTIMoS), proC.º 
18/19 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MA-
rINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, SoLICI-
TADo pELA ASSoCIAçÃo DAS EMprESAS DE 
vINhoS Do porTo
EDoC/2019/36856
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa anual de publicidade, no valor de €254,71 
(duzentos e cinquenta e quatro euros e setenta 
e um cêntimos), proc.º 18/19, união de Fregue-
sias de Santa Marinha e São pedro da Afurada, 
solicitado pela Associação das Empresas de vi-
nhos do porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA ANuAL DE puBLICIDADE, No vALor 
DE €65,06 (SESSENTA E CINCo EuroS E SEIS 
CÊNTIMoS), proC.º 4/04 – vILA NovA DE 
GAIA, SoLICITADo pELA CruZADA Do BEM 
FAZEr DA pAZ
EDoC/2019/36859
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa anual de publicidade, no valor de €65,06 
(sessenta e cinco euros e seis cêntimos), proc.º 
4/04 – vila Nova de Gaia, solicitado pela Cru-
zada do Bem Fazer da paz, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
No vALor DE €178,20 (CENTo E SETENTA 
E oITo EuroS E vINTE CÊNTIMoS), proC.º 
3501/16 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, SoLI-
CITADo por SÍLvIA ISABEL GuEDES SoBrAL 
Do SACrAMENTo
EDoC/2019/36829
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de redução de pagamento, 
em 50%, da taxa de ocupação do espaço públi-
co, no valor de €178,20 (cento e setenta e oito 
euros e vinte cêntimos), proc.º 3501/16 – pL, 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever 
e Crestuma, solicitado por Sílvia Isabel Guedes 
Sobral do Sacramento, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
No vALor DE €575,00 (QuINhENToS E SE-
TENTA E CINCo EuroS), proC.º 7016/18 – pL 
– uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo, SoLICITADo por CoNDo-
MÍNIo DA r. ANTÓNIo r. roChA, 369 A 403
EDoC/2019/36831
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. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 

aprovar o pedido de redução de pagamento, 
em 50%, da taxa de ocupação do espaço públi-
co, no valor de €575,00 (quinhentos e setenta e 
cinco euros), proc.º 7016/18 – pL, união de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do paraíso, solici-
tado por Condomínio da r. António r. rocha, 
369 a 403, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
No vALor DE €1.167,38 (MIL CENTo E SES-
SENTA E SETE EuroS E TrINTA E oITo CÊN-
TIMoS), proC.º 6735/18 – pL – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA, SoLICITADo por SYMINGToN 
FAMILY ESTATES, vINhoS, LDA
EDoC/2019/36832
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento da 
taxa de ocupação do espaço público, no valor 
de €1.167,38 (mil cento e sessenta e sete euros 
e trinta e oito cêntimos), proc.º 6735/18 – pL, 
união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, solicitado por Symington 
Family Estates, vinhos, Lda, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
MoNTANTE DE €22.441,08 (vINTE E DoIS MIL 
QuATroCENToS E QuArENTA E uM EuroS 
E oITo CÊNTIMoS), DA TAXA DE EMISSÃo Do 
ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, No MoN-
TANTE DE €3.887,90 (TrÊS MIL oIToCENToS 
E oITENTA E SETE EuroS E NovENTA CÊNTI-
MoS) E DA TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE 
LICENçA DE uTILIZAçÃo, No MoNTANTE DE 
€6.400,50 (SEIS MIL E QuATroCENToS Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS) proC. 1019/15 
– pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhA-
rES E vALADArES, SoLICITADo por Grupo 
LA pErLA porTuGAL, LDA
EDoC/2019/36830
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxa municipal de urbanização, da taxa de 
emissão do alvará de licença de obras e da taxa 
de emissão do alvará de licença de utilização, 
no montante total de €32.729,48 (trinta e dois 
mil setecentos e vinte e nove euros e quarenta e 
oito cêntimos) proc. 1019/15 – pL, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, solicitado 
por Grupo La perla portugal, Lda, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MÁrIo JorGE vELoSo ForTuNA Do 
CouTo – proCº 1595/19 – CErT – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2019/36594
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
Mário Jorge veloso Fortuna do Couto – procº 
1595/19 – CErT, união de Freguesias de San-
dim, olival, Lever e Crestuma, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por SvETLANA DoroFTEI – proC.º 2505/19 
– CErT – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/36587
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição de 
regime de compropriedade, solicitado por Sve-
tlana Doroftei – procº 2505/19 – CErT, união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 

nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por rICArDo MANuEL GoMES oLIvEIrA 
ArAÚJo SANToS – proC.º 2390/19 – CErT – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo
EDoC/2019/37626
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
ricardo Manuel Gomes oliveira Araújo Santos 
– procº 2390/19 – CErT, união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por ILÍDIo FErNANDo MorEIrA DA MoTA – 
proC.º 3134/19 – CErT – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA
EDoC/2019/37623
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
Ilídio Fernando Moreira da Mota, procº 3134/19 
– CErT, união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.

GAIuRB uRBANISMo E hABITAÇÃo EM
DESpEJo DE BELArMINo FErNANDo DoS 
SANToS SILvA DA hABITAçÃo SITA NA ruA 
CâNDIDo DoS rEIS, BLoCo 1 – B Nº 662 3º 
DTo – FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2019/36627
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. 
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11.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o despejo de Belarmino Fernando dos 
Santos Silva, da habitação sita na rua Cândido 
dos reis, Bloco 1 – B, nº 662, 3º Dto, freguesia 
de Avintes, nos termos da Informação nº 43.19. 
DAJ.hAB e respetivo relatório final.

DIVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A CoMISSÃo DE FESTAS Do pADroEIro 
DoS pESCADorES, pArA ApoIo ÀS FESTIvI-
DADES DE S. pEDro DA AFurADA/2019, No 
vALor DE €45.000,00 (QuArENTA E CINCo 
MIL EuroS)
EDoC/2019/16920
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Co-
missão de Festas do padroeiro dos pescadores, 
para apoio às festividades de S. pedro da Afu-
rada/2019, no valor de €45.000,00 (quarenta e 
cinco mil euros), nos termos informados.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS SENhorES MuNÍCIpES:
Maria Fernanda Gomes pereira -  referiu-se às 
obras na rua pádua Correia que põe em causa 
a segurança das pessoas. referiu-se igualmen-
te ao trânsito de veículos que circulam na refe-
rida via e ao excesso de poluição.
vítor paulo de pinho Brandão - Disse residir na 
rua de Bustes, em Canidelo e que a empresa 
Dourohabitat está a construir um prédio na rua 
da praia em Canidelo, com o  alvará nº 225/2019. 
Disse que o licenciamento da construção está 
ferida de nulidade, uma vez que o mesmo viola 
as normas do regulamento do pDM, nomeada-
mente o artigo 70º e 41º. Que a construção em 

causa fica adjacente à margem do rio Douro e 
à reserva Natural do Estuário do Douro, sendo 
que a mesma é incomportável para as carac-
terísticas do local, violando o equilíbrio urba-
nístico. Solicitou que a Câmara Municipal tome 
as medidas necessárias, para evitar o impacto 
negativo urbanístico. 
Manuel Filipe Magalhães Lima - Disse estar a 
aguardar a transferência de habitação social há 
mais de um ano, devido a problemas com a vi-
zinhança e que nos serviços da Câmara referem 
que o processo está a decorrer e que não exis-
tem habitações disponíveis. 
rui Damião Silva Santos – referiu-se à falta de 
limpeza de um terreno, que está a causar trans-
tornos e preocupações aos residentes no local, 
pelo que, solicitou a intervenção da Câmara 
para resolver a questão.
Yevgeniya Zhylenko - Disse residir na rua Joa-
quim pereira Brandão, próximo da Escola Tei-
xeira Lopes, solicitando a colocação de uma 
passadeira no local, de forma a permitir que os 
estudantes atravessem a rua, com segurança.  
Camila rosa pereira rocha - Solicitou uma ha-
bitação social, porque vive em condições pre-
cárias.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
da Srª D. Maria Fernanda Gomes pereira disse 
que foi feita uma fiscalização e que o processo 
está em tramitação. relativamente à questão 
colocada pelo Sr. vítor paulo de pinho Brandão 
disse que o mesmo evoca a violação do pDM, 
a qual, a verificar-se, implica a perda de man-
dato do presidente da Câmara e de todos que 
assinaram o pDM, pelo que, entende ser leviano 
que o Senhor Munícipe levante questões sem 
previamente ter o cuidado de consultar o pro-
cesso. Que a licença de início de obras, que a 
Câmara não pode negar, é de 2019, mas quem 
licenciou o alvará que permitiu aquela cons-
trução, foi o Doutor Luís Filipe Menezes, em 
2007 e antes do atual pDM. Que o processo foi 
aprovado em 2007 e ratificado em 2009 com 
o novo pDM, que foi feito à medida de manter 
a aprovação de 2007. Que quando tomou pos-
se na Câmara Municipal, em 2013, foi feita uma 
auditoria ao processo e a única maneira que a 
câmara atual tinha de não passar a licença para 
começar a obra em 2019, era anular o alvará. 
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Que para anular o alvará de 2007, reconfirmado 
em 2009, era preciso a Câmara indemnizar o 
proprietário e essa indemnização, como ponto 
de partida de uma discussão, seria de 50 mi-
lhões de euros. Que se alguém violou o pDM, 
isso verificou-se em 2007 e em 2009, porque 
há um alvará para um loteamento e depois a 
Câmara tem a obrigação de emitir as licenças. 
Que em 2014, quando pessoalmente solicitou 
uma auditoria ao processo, foi porque não es-
tava de acordo com a situação. Que o processo 
encontra-se no site da Câmara para consulta de 
todos e o Sr. Munícipe poderá consultá-lo inte-
gralmente na Gaiurb. Disse que, do ponto de 
vista jurídico, como está cansado de pagar con-
tas do passado, faturas do passado e indemi-
nizações do passado, nos próximos dias serão 
colocados no local, pela Câmara, dois outdoors 
com a referência da data e do número do alva-
rá, de forma a todos terem conhecimento de 
quando o processo foi licenciado. Disse que só 
tomou posse na Câmara em 2013, pelo que, não 
é responsável pelas aprovações em 2007. 
relativamente à intervenção do Sr. Manuel Fi-
lipe Magalhães Lima disse que o processo está 
em tramitação. Que, neste momento, a Câmara 
tem pessoas para alojar e o Senhor Munícipe já 
está alojado, apenas pretende mudar de bairro. 
Que quando abrir a possibilidade de transferir 
o Senhor Munícipe, terá de abrir a possibilidade 
de igualmente satisfazer as dezenas de pedidos 
de transferência existentes na Câmara. Disse 
não poder abrir precedentes e que não pode 
resolver, em 2 ou 3 meses, uma situação que re-
sulta de má convivência entre vizinhos, quando 
tem pessoas a viver quase sem teto. Que uma 
transferência tem que ser por razões suficien-
temente ponderosas, nomeadamente, ou por 
indicação do Tribunal ou por razões objetivas. 
No que diz respeito à intervenção do Sr. rui Da-
mião Silva Santos disse que irá analisar a situa-
ção. Que após os incêndios de pedrógão, o Es-
tado atribuiu às Câmaras a limpeza de terrenos 
que os privados não limpam. Que isso levanta 
problemas muito sérios, nomeadamente, a ca-
pacidade financeira para limpar terrenos priva-
dos, que a Câmara executa e só recebe o dinhei-
ro passados 10 anos e a capacidade logística 
para o fazer, porque existem poucas empresas 
que procedam à limpeza de terrenos, porque 

as poucas que existem estão a limpar grandes 
superfícies. Que a Câmara instruiu um proces-
so para tentar obrigar o dono do terreno a lim-
par o mesmo, mas, a certa altura, o proprietário 
chega à conclusão de que é mais fácil e mais 
barato pagar a multa do que limpar por inicia-
tiva própria. Que a Câmara, em muitos casos, 
tem dificuldade em identificar o dono do terre-
no, porque ou está em situação de partilhas ou 
numa execução judicial ou numa insolvência, ou 
seja, não têm, de facto, um nome que permita 
à Câmara intimar. Que se mandasse, criava uma 
lei de posse administrativa que implicasse que 
ao fim de alguns meses, a Câmara podia ven-
der os terrenos ou utilizá-los para fins públicos 
e aí as pessoas teriam outro cuidado. Disse que, 
neste caso concreto, o processo está a seguir 
uma execução e já tem uma instrução aberta 
para se proceder à limpeza. 
relativamente à intervenção da Sr.ª D. Yevge-
niya Zhylenko disse concordar com o exposto 
e que irá analisar o enquadramento legal para a 
colocação de uma passadeira no local. Que se 
der indicações para pintar uma passadeira e se 
ela não estiver de acordo com as regras legais 
e se acontecer um acidente com uma criança 
ou adulto, a responsabilidade será da Câmara, 
porque não cumpriu com os regulamentos. 
No que diz respeito à intervenção da Sr.ª D. Ca-
mila rosa pereira rocha disse que o processo 
está a tramitar e que lhe será atribuída uma ha-
bitação, assim que for possível.  
E nada mais havendo a tratar, quando eram 
18 horas, o Senhor presidente da Câmara 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 2019.01.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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B.3. ATA N.º 13
rEuNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâMArA 
rEALIZADA No SALÃo NoBrE DoS pAçoS 
Do CoNCELho EM 27 DE JuNho DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 17horas e 40 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 40 mi-
nutos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues referiu-se à alteração do ho-
rário da próxima reunião pública a realizar-se 
no dia 1 de julho de 2019, no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia de Canidelo, pelas 14h30, 
devido a uma visita institucional do Senhor pri-
meiro Ministro.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues saudou a todos os presentes, 
nomeadamente, presidentes de junta, dirigen-
tes de instituições particulares de solidarieda-
de social, dirigentes de clubes e de instituições 
do concelho ou que no concelho exercem a sua 
atividade em prol de todos, isto é, o grupo A da 
economia social. Disse que a presente ordem 

de trabalhos, apresenta duas especificidades: 
a primeira, resulta numa ordem de trabalhos 
de uma reunião de caráter extraordinário fora 
daquilo que regimentalmente é normal, e en-
tendeu usar da prerrogativa de poder agendar 
uma reunião extraordinária, porque estando 
os protocolos prontos para aprovar, pareceu-
-lhe ser vantajoso que eles fossem aprovados 
numa reunião na Câmara Municipal e não em 
nenhuma outra freguesia, porque são protoco-
los transversais a todo o concelho. Disse que 
este volume de protocolos, nesta fase do ano, 
tem a ver com o momento financeiro do Muni-
cípio e não nenhum outro objetivo mediático. 
Que desde há 3 anos, a prerrogativa que exis-
te no Município é assinar protocolos que impli-
quem a disponibilidade imediata ou mais rápida 
possível, para concretizar os seus pagamentos, 
desde que as instituições cumpram com o que 
está previsto no clausulado dos acordos/pro-
tocolos, que consiste no envio do relatório ou 
das faturas. Que as finanças da Câmara estão 
autonomizadas e até Maio, vivem sobretudo do 
empréstimo de curto prazo, porque em Maio, a 
Câmara tem a primeira receita do ano efetiva 
do Município, o que é uma questão legal muito 
questionável, que poderia e deveria pôr os de-
cisores políticos nacionais a refletir, porque, na 
verdade, nem é tanto a questão da liquidez em 
5 meses que está hipotecada, é mais a questão 
dos saldos orçamentais que, durante 5 meses, 
praticamente dificultam ou impedem o lança-
mento de procedimentos, porque transitou-se 
com saldo do ano anterior, mas só pode ser uti-
lizado o saldo do ano anterior, incorporando-
-o no orçamento, a partir do momento em que 
o relatório e contas é aprovado na Assembleia 
Municipal, ou seja, a partir de Abril. Que signifi-
ca que 4 meses pelo menos, ficam hipotecados 
para o lançamento de grandes projetos. Disse 
que, nas últimas semanas, o Município apresen-
tou um leque muito alargado de projetos que, 
em alguns casos, já estão lançados e outros em 
fase de lançamento, porque também pela mes-
ma ordem de razões, a Câmara tentou apre-
sentar projetos para discussão pública, numa 
altura em que existem as condições técnicas e 
financeiras para, num curto espaço de tempo, 
lançar os procedimentos públicos de contrata-
ção, os concursos, etc. Que tal como aconteceu 
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no ano passado, os protocolos aparecem com-
pactados, numa altura específica do ano, isto é 
em Junho e Julho e, posteriormente, ocorrerá 
um segundo momento, entre novembro e de-
zembro, aquando da receção da última tranche 
de financiamento externo, numa altura em que 
a Câmara conseguirá programar as verbas dis-
poníveis durante o ano. Disse que este volume 
de protocolos, no fundo, corrige e compensa o 
facto de que em 2017, a Câmara teve uma cur-
va descendente de atribuições de apoios, que 
depois foi imediatamente retomado em 2018 
e que este ano atinge o seu apogeu, com um 
crescimento de cerca de 35% relativamente 
àquilo que aconteceu o ano passado. Que em 
2017, aconteceu o facto da Câmara ter começa-
do o ano com aquilo que é normal, alguns micro 
apoios e em Maio ter começado a pagar aquilo 
que também é normal, nomeadamente, as ins-
crições dos atletas da formação dos clubes e, 
em ano eleitoral, sempre que era apresentado 
um protocolo, por muito que fosse repetitivo 
relativamente aos anos anteriores, era tido sem-
pre como um protocolo que tinha fins ocultos 
do ponto de vista eleitoralista. Que, num diá-
logo muito aberto e franco com as instituições, 
assumiu a decisão de travar a fundo nos apoios 
municipais, porque, em primeiro lugar, também 
entendia que não necessitava de nenhuma van-
tagem eleitoral, para além daquela que já tinha 
e, por outro lado, porque não estava sujeito a 
que cada protocolo por muito normal que fosse, 
fosse intitulado como um protocolo do ano de 
eleições. Que com o compromisso que assumiu 
com todos, de que a partir de 2018 retomaria o 
ciclo dos apoios, com também um compromis-
so adicional que era em cada  ano em que o Mu-
nicípio estivesse melhor em termos financeiros, 
em termos das contas no verde,  isso também 
se refletiria nos apoios às instituições, sejam os 
parceiros autárquicos (as juntas de freguesia), 
sejam os parceiros da rede social, da rede des-
portiva e da rede cultural, com quem a Câma-
ra partilha projetos em comum. Disse que uma 
parte destes protocolos fecham alguns projetos 
que se iniciaram no mandato anterior, que num 
ou noutro caso, até poderiam e deveriam já es-
tar concluídos, mas que foram prejudicados por 
este ano de 2017, mas que agora, vão finalmen-
te consumar-se. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou um voto de pesar que a se-
guir se transcreve:
“voto de pesar
Faleceu, no passado dia 18 de junho, a D. Aida 
de Jesus Besteiro, mãe do Sr. vereador Duarte 
Besteiro.
A D. Aida de Jesus Besteiro nasceu em 5 de ju-
nho de 1925, na freguesia da Freixeda do Tor-
rão, em Figueira de Castelo rodrigo e sentiu, 
viveu e entregou-se de forma ímpar à sua co-
munidade, não obstante ter residido cerca de 
40 anos em Lourenço Marques.
Era uma cidadã comum e exemplar, que, de for-
ma simples e sempre rejeitando protagonismos, 
revelava uma excecional capacidade de ajudar 
o próximo.
Aquando da sua estada em Moçambique, assu-
miu a responsabilidade de coordenar o apoio 
social das classes mais desfavorecidas e vul-
neráveis, nomeadamente a infância e a terceira 
idade.
De uma vida dedicada de forma extremosa à 
família, destaca-se também uma face de au-
todidata. publicou dois livros, um relacionado 
com as vivências, contos e lendas da Beira Alta 
e outro de poemas da sua própria autoria.
Mereceu, também por isso, há duas décadas 
atrás, a distinção da Câmara Municipal de Fi-
gueira de Castelo rodrigo, pelos serviços pres-
tados às artes e a cultura do concelho. 
As comunidades familiares e o progresso e o 
desenvolvimento das comunidades, deve-se 
sobretudo à entrega e ao trabalho de conci-
dadãos como a D. Aida de Jesus Besteiro que, 
sem nada pedir em troca, dedicou a sua vida 
em prol dos outros. um percurso de vida deve 
ser relevado neste momento em que queremos 
evocar a sua memória.
Nestes termos,
partilhando o sentimento de dor do Senhor ve-
reador Duarte Besteiro, pela perda da mãe, pro-
põe-se que a Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia delibere um voto de pesar pelo falecimen-
to da D. Aida de Jesus Besteiro, apresentando 
as condolências a todos os familiares e amigos. 
vila Nova de Gaia, 27 de junho de 2019.
o Grupo dos vereadores do pSD na Câmara 
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Municipal de vila Nova de Gaia.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o voto de pesar pelo falecimento da 
Sr.ª D. Aida de Jesus Besteiro, mãe do Sr. verea-
dor Dr. Duarte António reis Besteiro.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar apresentou um voto de 
louvor ao Futebol Clube de Gaia e ao Clube Gi-
nástica de Gaia, na modalidade Ginástica, que 
conquistaram títulos de campeões nacionais.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o voto de Louvor ao Futebol Clube de 
Gaia e ao Clube Ginástica de Gaia, na modalida-
de Ginástica, que conquistaram títulos de cam-
peões nacionais.

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar apresentou um voto de lou-
vor à Escola Secundária Almeida Garrett, pela 
sua equipa de ginástica de competição, que no 
presente ano escolar, conquistou vários títulos 
nacionais e o segundo lugar na ginástica acro-
bática.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o voto de Louvor à Escola Secundária 
Almeida Garrett pela sua equipa de ginástica 
de competição, que, no presente ano escolar, 
conquistou vários títulos nacionais e o segundo 
lugar na ginástica acrobática.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
ATrIBuIçÃo DE SuBSÍDIo À ACADEMIA DE 
MÚSICA DE vILAr Do pArAÍSo, No vALor 
DE €9.283,37 (NovE MIL DuZENToS E oITEN-
TA E TrÊS EuroS E TrINTA E SETE CÊNTI-
MoS)
EDoC/2019/39467
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a atribuição de subsídio à Academia de Mú-
sica de vilar do paraíso, no valor de €9.283,37 
(nove mil duzentos e oitenta e três euros e trin-
ta e sete cêntimos), nos termos apresentados.

ATrIBuIçÃo DE MEDALhAS hoNorÍFICAS 
Do MuNICÍpIo DE vIA NovA DE GAIA por 
oCASIÃo DAS CoMEMorAçÕES Do DIA Do 
MuNICÍpIo 2019
EDoC/2019/39464
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar a proposta do Senhor presidente de 
17.06.2019 referente à atribuição de medalhas 
honoríficas do Município de vila Nova de Gaia 
por ocasião das Comemorações do Dia do Mu-
nicípio 2019, nos termos propostos. 
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGADoS 
DE EDuCAçÃo DoS ALuNoS DAS ESCoLAS 
EB2/3 DE vALADArES E SECuNDÁrIA Dr. 
JoAQuIM FErrEIrA ALvES pArA ApoIo FI-
NANCEIro Ao EvENTo “FESTA DA FAMÍLIA 
2019”, No MoNTANTE ToTAL DE €1.000,00 
(MIL EuroS)
EDoC/2019/34674
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de pais e Encarregados de Educação dos alu-
nos das escolas EB2/3 de valadares e secun-
dária Dr. Joaquim Ferreira Alves para apoio fi-
nanceiro ao evento “Festa da Família 2019”, no 
montante total de €1.000,00 (mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo DE CANIDELo 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
Do FESTIvAL DE FoLCLorE, No MoNTANTE 
ToTAL DE €1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/37288
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
18.06.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o rancho 
Folclórico de Canidelo para apoio financeiro à 
realização do Festival de Folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o Grupo FoLCLÓrICo DE vALADArES 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao FESTIvAL DE 
FoLCLorE, No vALor DE €1.000,00 (MIL Eu-
roS)
EDoC/2019/37403
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o rancho 
Folclórico de valadares para apoio financeiro à 
realização do Festival de Folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo DE pEroSINho 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao FESTIvAL DE 
FoLCLorE, No vALor DE €1.000,00 (MIL Eu-
roS)
EDoC/2019/37289
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o rancho 
Folclórico de perosinho para apoio financeiro à 
realização do Festival de Folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo DE vILAr Do pA-
rAÍSo pArA ApoIo FINANCEIro Ao FESTI-
vAL DE FoLCLorE, No MoNTANTE ToTAL DE 

€1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/37263
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o rancho 
Folclórico de vilar do paraíso para apoio finan-
ceiro à realização do Festival de Folclore, no 
montante total 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 DE oLI-
vEIrA Do Douro pArA ApoIo FINANCEIro 
Ao FESTIvAL DE FoLCLorE, No MoNTANTE 
ToTAL DE €1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/37398
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial de oliveira do Douro para 
apoio financeiro à realização do Festival de Fol-
clore, promovido pelo rancho Folclórico Santa 
Eulália de oliveira do Douro, no montante total 
de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresen-
tados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o Grupo FoLCLÓrICo DA MADALENA pArA 
ApoIo FINANCEIro Ao FESTIvAL DE FoL-
CLorE, No MoNTANTE ToTAL DE €1.000,00 
(MIL EuroS)
EDoC/2019/37261
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Grupo 
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Folclórico da Madalena para apoio financeiro à 
realização do Festival de Folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o Grupo FoLCLÓrICo ETNoGrÁFICo SAN-
TA MArINhA DE CrESTuMA pArA ApoIo FI-
NANCEIro Ao FESTIvAL DE FoLCLorE, No 
MoNTANTE ToTAL DE €1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/37400
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Grupo Fol-
clórico Etnográfico Santa Marinha de Crestuma 
para apoio financeiro à realização do Festival 
de Folclore, no montante total de €1.000,00 
(mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo SÃo SALvADor 
DE GrIJÓ pArA ApoIo FINANCEIro Ao FES-
TIvAL DE FoLCLorE, No MoNTANTE ToTAL 
DE €1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/37262
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o ran-
cho Folclórico São Salvador de Grijó para apoio 
financeiro à realização do Festival de Folclore, 
no montante total 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 rECrEATIvA 
“ A JuvENTuDE EM MArChA DE CrESTu-
MA” pArA ApoIo FINANCEIro Ao FESTIvAL 
DE FoLCLorE, No MoNTANTE ToTAL DE 
€1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/37402

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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação Cultural e recreativa “ A Juventude em 
marcha de Crestuma” para apoio financeiro à 
realização do Festival de Folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o rANCho rEGIoNAL DE oLIvAL pArA 
ApoIo FINANCEIro Ao FESTIvAL DE FoL-
CLorE, No MoNTANTE ToTAL DE €1.000,00 
(MIL EuroS)
EDoC/2019/37287
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o ran-
cho regional de olival para apoio financeiro à 
realização do Festival de Folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o Corpo NACIoNAL DE ESCuTAS – NÚ-
CLEo Douro-SuL pArA ApoIo FINANCEI-
ro CoM vISTA A ASSEGurAr o rESpETIvo 
FuNCIoNAMENTo DurANTE o ANo DE 2019, 
No MoNTANTE GLoBAL DE €2.500,00 (DoIS 
MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/3173
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Corpo 
Nacional de Escutas – Núcleo Douro-Sul para 
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apoio financeiro com vista a assegurar o respe-
tivo funcionamento durante o ano de 2019, no 
montante global de €2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o Coro Do MoSTEIro DE GrIJÓ pArA 
ApoIo FINANCEIro Ao Coro Do MoSTEI-
ro DE GrIJÓ, No MoNTANTE GLoBAL DE 
€6.000,00 (SEIS MIL EuroS)
EDoC/2019/18825
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Coro 
do Mosteiro de Grijó para apoio financeiro ao 
Coro do Mosteiro de Grijó, no montante global 
de €6.000,00 (seis 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 oLI-
vAL pArA ApoIo FINANCEIro DESTINADo A 
ApoIAr AS FESTAS DE 2019, No MoNTANTE 
ToTAL DE €3.000,00 (TrÊS MIL EuroS)
EDoC/2019/30630
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial de olival para apoio finan-
ceiro destinado a apoiar as festas de 2019, no 
montante total de €3.000,00 (três mil euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ASSoCIAçÃo SErMoNDE CuLTurAL pArA 
ApoIo FINANCEIro Ao FESTIvAL DE FoL-
CLorE, No MoNTANTE ToTAL DE €1.000,00 
(MIL EuroS)
EDoC/2019/37260
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação Sermonde Cultural para apoio financeiro 
à realização do Festival de Folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o Grupo DE DANçAS E CANTArES DE 
SErZEDo pArA ApoIo FINANCEIro Ao FES-
TIvAL DE FoLCLorE, No MoNTANTE ToTAL 
DE €1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/37264
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Grupo 
de Danças e Cantares de Serzedo para apoio 
financeiro à realização do Festival de Folclore, 
no montante total 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 DE SoCorroS MÚTuoS “A 
rESTAurADorA” DE AvINTES pArA ApoIo 
FINANCEIro DESTINADo AoS ArrANJoS 
EXTErIorES DA SEDE, No vALor ToTAL DE 
€13.000,00 (TrEZE MIL EuroS)
EDoC/2019/51994
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Socorros Mútuos “A restauradora” de Avin-
tes para apoio financeiro destinado aos arranjos 
exteriores da sede, no valor total de €13.000,00 
(treze mil euros), nos termos apresentados.



69

 nº 104 | junho 2019 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A CoNFrArIA Do SANTÍSSIMo SACrA-
MENTo DE SANTA MArINhA DE vILA NovA 
DE GAIA pArA ApoIo FINANCEIro ÀS FES-
TAS DE S. MArINhA DE 2019, No MoNTANTE 
DE €9.000,00 (NovE MIL EuroS)
EDoC/2019/31955
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Confra-
ria do Santíssimo Sacramento de Santa Marinha 
de vila Nova de Gaia para apoio financeiro às 
festas de S. Marinha de 2019, no montante de 
€9.000,00 (nove mil euros), nos termos apre-
sentados.
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro ausentou-se da presente reunião.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A LIGA DoS AMIGoS Do CENTro hoSpITA-
LAr DE GAIA pArA ApoIo FINANCEIro ÀS 
oBrAS DE AMpLIAçÃo DA SEDE DA LIGA, 
No vALor ToTAL DE €115.000,00 (CENTo E 
QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2019/21275
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Liga 
dos Amigos do Centro hospitalar de Gaia para 
apoio financeiro às obras de ampliação da sede 
da Liga, no valor total de €115.000,00 (cento e 
quinze mil euros), nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro reentrou na presente reunião.
CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ASSoCIAçÃo DE SoCorroS MÚTuoS DE 
SErZEDo pArA ApoIo FINANCEIro À rEA-
LIZAçÃo DE oBrAS, No MoNTANTE ToTAL 

DE €55.000,00 (CINQuENTA E CINCo MIL Eu-
roS)
EDoC/2017/53344
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção de Socorros Mútuos de Serzedo para apoio 
financeiro à realização de obras, no montante 
total de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil eu-
ros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o 
CENTro SoCIAL pAroQuIAL DA IGrEJA Do 
SENhor DA vErA CruZ Do CANDAL pArA 
ApoIo FINANCEIro Ao DESENvoLvIMENTo 
DAS ATIvIDADES SoCIAIS, No MoNTANTE 
ToTAL DE €55.000,00 (CINQuENTA E CINCo 
MIL EuroS)
EDoC/2019/37683
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Cen-
tro Social paroquial da Igreja do Senhor da 
vera Cruz do Candal para apoio financeiro ao 
desenvolvimento das atividades sociais bem 
como ao desenvolvimento, no montante total 
de €55.000,00 (cinquenta e cinco 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 pArA ApoIo FINAN-
CEIro Ao DESENvoLvIMENTo DAS ATIvI-
DADES SoCIAIS, No MoNTANTE ToTAL DE 
€25.000,00 (vINTE E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/36736
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. 
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18.06.2019”
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 financeiro ao desenvolvimento das 
atividades sociais bem como apoio ao investi-
mento, no montante total de €25.000,00 (vinte 
e cinco mil euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o ATLÉ-
TICo CLuBE DE GErvIDE pArA ApoIo FINAN-
CEIro ÀS oBrAS DE rEQuALIFICAçÃo DA 
SEDE, No MoNTANTE ToTAL DE €15.000,00 
(QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2019/37939
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato – programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e o Atlético Clube de Gervide para 
apoio financeiro às obras de requalificação da 
sede, no montante total de €15.000,00 (quinze 
mil euros), nos termos apresentados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o 
CENTro SoCIAL DE S. MIGuEL DE ArCoZELo 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao INvESTIMEN-
To, No MoNTANTE ToTAL DE € 50.000,00 
(CINQuENTA MIL EuroS)
EDoC/2019/34773
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e o Centro 
Social de S. Miguel de Arcozelo para apoio fi-
nanceiro ao investimento, no montante total de 
€ 50.000,00 (cinquenta 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 pArA ApoIo FINANCEIro À rEALI-
ZAçÃo DA “26ª EDIçÃo Do FESTIvAL INTEr-
NACIoNAL DE MÚSICA DE GAIA 2019”, No 
vALor DE €20.000,00 (vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/33380
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. 
07.06.2019”
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 fi-
nanceiro à realização da “26ª edição do Festival 
Internacional de Música de Gaia 2019”, no valor 
de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E AS JuNTAS / uNIÕES DE FrEGuESIA Do 
CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA pArA 
ApoIo FINANCEIro À CoNCrETIZAçÃo DAS 
CoLÓNIAS BALNEArES No vErÃo DE 2019, 
No MoNTANTE ToTAL DE 2.500,00 (DoIS MIL 
E QuINhENToS EuroS) por ENTIDADE
EDoC/2019/35929
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e as 
Juntas / uniões de Freguesia do Concelho de 
vila Nova de Gaia para apoio financeiro à con-
cretização das colónias balneares no verão de 
2019, no montante total de 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros) por entidade, nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE SAN-
TA MArIA DA MADALENA pArA ApoIo FI-
NANCEIro ÀS FESTAS pAroQuIAIS DE 2019, 
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No vALor DE €3.000,00 (TrÊS MIL EuroS)
EDoC/2019/10880
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial de Santa Maria da Madale-
na para apoio financeiro às festas paroquiais de 
2019, no valor de €3.000,00 (três mil euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA DE S. ovÍDIo pArA 
ApoIo FINANCEIro À AQuISIçÃo DoS pro-
JEToS NECESSÁrIoS pArA AS oBrAS DE 
rEQuALIFICAçÃo DoS ESpAçoS ENvoL-
vENTES À IGrEJA DE S. ovÍDIo, No vALor 
DE €50.000,00 (CINQuENTA MIL EuroS)
EDoC/2019/38399
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica da 
Igreja de S. ovídio para apoio financeiro à aqui-
sição dos projetos necessários para as obras de 
requalificação dos espaços envolventes à Igreja 
de S. ovídio, no valor de €50.000,00 (cinquen-
ta mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o Corpo NACIoNAL DE ESCuTAS (C.N.E.) 
– ESCuTISMo CATÓLICo porTuGuÊS pArA 
ApoIo FINANCEIro DESTINADo À DESLo-
CAçÃo QuE o AGrupAMENTo vAI EFETuAr 
A INGLATErrA, No vALor DE €1.000,00 (MIL 
EuroS)
EDoC/2019/38724
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. 
18.06.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Corpo 
Nacional de Escutas (C.N.E.) – Escutismo Cató-
lico português para apoio financeiro destinado 
à deslocação que o Agrupamento vai efetuar 
a Inglaterra, 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 
FrEGuESIA DE S. pEDro DE AvINTES pArA 
ApoIo FINANCEIro ÀS FESTAS Do SENhor 
Do pALhEIrINho 2019, No MoNTANTE ToTAL 
DE €1.500,00 (MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/35352
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial da Freguesia de S. pedro de 
Avintes para apoio financeiro às festas do Se-
nhor do palheirinho 2019, no montante total 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 FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE 
vALADArES pArA ApoIo FINANCEIro ÀS 
FESTAS Do SENhor DoS AFLIToS 2019, No 
MoNTANTE ToTAL DE €3.500,00 (TrÊS MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/10825
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica da 
Igreja paroquial da Freguesia de valadares para 
apoio financeiro às festas do Senhor dos Aflitos 
2019, no montante total de €3.500,00 (três mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
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ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhA-
rES E vALADArES pArA ApoIo FINANCEIro 
ÀS oBrAS DE rEABILITAçÃo DA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE vALADArES, No MoNTANTE 
GLoBAL DE €25.000,00 (vINTE E CINCo MIL 
EuroS)
EDoC/2019/38713
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a união 
de Freguesias de Gulpilhares e valadares para 
apoio financeiro às obras de reabilitação da 
Junta de Freguesia de valadares, no montante 
global 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 ASSoCIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL 
DE SANTA ISABEL pArA ApoIo FINANCEI-
ro Ao 34º FESTIvAL DE FoLCLorE DE CA-
NELAS, No MoNTANTE ToTAL DE €1.000,00 
(MIL EuroS)
EDoC/2019/38509
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. 
18.06.2019”
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 financeiro ao 34º Festival de Folclore de 
Canelas, no montante total 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 DE S. 
pEDro DE pEDroSo pArA ApoIo FINAN-
CEIro ÀS oBrAS DE rEQuALIFICAçÃo DA 
IGrEJA DE S. pEDro DE pEDroSo, No MoN-
TANTE ToTAL DE €50.000,00 (CINQuENTA 
MIL EuroS)
EDoC/2019/37086

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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábri-
ca da Igreja paroquial de S. pedro de pedroso 
para apoio financeiro às obras de requalificação 
da Igreja de S. pedro de pedroso, no montante 
total de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o CENTro DE rECrEIo popuLAr DE SÃo 
FÉLIX DA MArINhA pArA ApoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo Do SEu XXXvII FESTIvAL 
DE FoLCLorE, No MoNTANTE ToTAL DE 
€1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/38504
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Cen-
tro de recreio popular de São Félix da Mari-
nha para apoio financeiro à realização do seu 
XXXvII Festival de Folclore, no montante total 
de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresen-
tados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE MorADorES DE vILA 
D’ESTE pArA ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS 
SupLEMENTArES A rEALIZAr NA SEDE 
DA ASSoCIAçÃo DE MorADorES DE vILA 
D’ESTE, No MoNTANTE DE €10.000,00 (DEZ 
MIL EuroS)
EDoC/2019/36836
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
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Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Moradores de vila D’Este para apoio finan-
ceiro às obras suplementares a realizar na sede 
da Associação de Moradores de vila D’Este, no 
montante de €10.000,00 (dez mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o AGrupAMENTo 575 DE S. FÉLIX DA MA-
rINhA pArA ApoIo FINANCEIro À rEALI-
ZAçÃo DA FESTA MEDIEvAL ESCuTISTA DE 
2019, No MoNTANTE ToTAL DE €3.000,00 
(TrÊS MIL EuroS)
EDoC/2019/37116
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Agru-
pamento 575 de S. Félix da Marinha para apoio 
financeiro à realização da Festa Medieval Escu-
tista de 2019, no montante total de €3.000,00 
(três 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 pArA ApoIo FINANCEIro 
No âMBITo Do proJETo “SIM, SoMoS CApA-
ZES”, No MoNTANTE ToTAL DE €18.000,00 
(DEZoITo MIL EuroS)
EDoC/2019/38718
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
Desportiva e Cultural de Santa Isabel para apoio 
financeiro no âmbito do projeto “Sim, somos 
capazes”, no montante total de €18.000,00 
(dezoito mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro pArA ApoIo FINANCEIro À AQuISI-

çÃo DoS proJEToS NECESSÁrIoS pArA AS 
oBrAS DE BENEFICIAçÃo Do AuDITÓrIo DA 
JuNTA DE FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do Dou-
ro, No MoNTANTE GLoBAL DE €16.000,00 
(DEZASSEIS MIL EuroS)
EDoC/2019/38735
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Junta 
de Freguesia de oliveira do Douro para apoio 
financeiro à aquisição dos projetos necessários 
para as obras de beneficiação do auditório da 
Junta de Freguesia de oliveira do Douro, no 
montante global de €16.000,00 (dezasseis 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 pArA ApoIo FINAN-
CEIro ÀS FESTAS DE 2019, No vALor DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/18666
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial da Freguesia de Crestuma 
para apoio financeiro às festas de 2019, no va-
lor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E 15 JuNTAS / uNIÕES DE FrEGuESIA Do 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA pArA 
ApoIo FINANCEIro À CoNCrETIZAçÃo DE 
ATIvIDADES DIrECIoNADAS pArA A popu-
LAçÃo MAIS IDoSA, No vALor ToTAL DE 
€175.000,00 (CENTo E SETENTA E CINCo MIL 
EuroS)
EDoC/2019/36034
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e 15 Jun-
tas / uniões de Freguesia do Município de vila 
Nova de Gaia para apoio financeiro à concreti-
zação de atividades direcionadas para a popu-
lação mais idosa,  no valor total de €175.000,00 
(cento e setenta e cinco mil euros),nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E 14 JuNTAS / uNIÕES DE FrEGuESIA Do Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA pArA ApoIo 
FINANCEIro NA CoNCrETIZAçÃo DoS DI-
vErSoS EvENToS DE vErÃo A TEr LuGAr 
ENTrE JuLho E SETEMBro DE 2019, No vA-
Lor ToTAL DE € 275.000,00 (DuZENToS E 
SETENTA E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/36241
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e 14 Juntas / 
uniões de Freguesia do Município de vila Nova 
de Gaia para apoio financeiro na concretização 
dos diversos eventos de verão a ter lugar entre 
julho e setembro de 2019, no valor total de € 
275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil eu-
ros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE AvINTES pArA 
ApoIo FINANCEIro NA AQuISIçÃo DE DI-
vErSo EQuIpAMENTo pArA o QuArTEL 
opErACIoNAL DA INSTITuIçÃo, No vALor 
ToTAL DE €30.000,00 (TrINTA MIL EuroS)
EDoC/2019/34763
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. 

13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Avintes para apoio financeiro na aquisição de 
diverso equipamento para o quartel operacio-
nal da instituição, no valor total de €30.000,00 
(trinta mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A IGrEJA LuSITANA CATÓLICA ApoSTÓLI-
CA EvANGÉLICA pArA ApoIo FINANCEIro 
ÀS oBrAS NoS ESpAçoS QuE A IGrEJA Lu-
SITANA prETENDE EFETuAr, No MoNTANTE 
ToTAL DE €40.000,00 (QuArENTA MIL Eu-
roS)
EDoC/2019/34767
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Igreja 
Lusitana Católica Apostólica Evangélica para 
apoio financeiro às obras nos espaços que a 
Igreja Lusitana pretende efetuar, no montante 
total de €40.000,00 (quarenta mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
EM 2019 DoS proJEToS “FEIrA MEDIEvAL” 
“SErrA EM MovIMENTo”, No vALor GLo-
BAL DE €12.500,00 (DoZE MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/34815
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. 
13.06.2019”
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 de Canelas para apoio financeiro 
à realização em 2019 dos projetos “Feira Medie-
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val” “Serra em Movimento”, no valor global de 
€12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o AGrupAMENTo DE ESCoLAS ANTÓNIo 
SÉrGIo pArA ApoIo FINANCEIro À rEALI-
ZAçÃo EM 2019 Do proJETo “orQuESTrA A 
BrINCAr”, No vALor GLoBAL DE €5.000,00 
(CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/34817
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. 
13.06.2019”
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 António Sérgio para apoio finan-
ceiro à realização em 2019 do projeto “orques-
tra a Brincar”, no valor global 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 ESCoLA SECuNDÁrIA ArQuITETo oLI-
vEIrA FErrEIrA pArA ApoIo FINANCEIro 
A uMA vISITA ÀS CIDADES DE MILÃo E BAr-
CELoNA No prESENTE ANo LETIvo pELoS 
ALuNoS Do 12º ANo, No MoNTANTE ToTAL 
DE €2.000,00 (DoIS MIL EuroS)
EDoC/2019/34820
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Escola Se-
cundária Arquiteto oliveira Ferreira para apoio 
financeiro a uma visita às cidades de Milão e 
Barcelona no presente ano letivo pelos alunos 
do 12º ano, no montante total 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 FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE oLI-
vEIrA Do Douro pArA ApoIo FINANCEIro 
ÀS FESTAS pAroQuIAIS DE 2019, No vALor 

DE €7.500,00 (SETE MIL E QuINhENToS Eu-
roS)
EDoC/2019/35419
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial de oliveira do Douro para 
apoio financeiro às festas paroquiais de 2019, 
no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E 
SEIXEZELo pArA ApoIo FINANCEIro A uMA 
vIAGEM À ILhA DA MADEIrA Do Grupo Co-
rAL DA ACADEMIA SÉNIor DE pEDroSo E 
SEIXEZELo NuM ENCoNTro DE CoroS, EM 
rEprESENTAçÃo Do CoNCELho, No vALor 
ToTAL DE €5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/36575
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo para apoio 
financeiro a uma viagem à Ilha da Madeira do 
Grupo Coral da Academia Sénior de pedroso e 
Seixezelo num encontro de coros, em represen-
tação do Concelho, no valor total 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 SoCIEDADE MuSICAL 1º DE AGoSTo 
pArA ApoIo FINANCEIro À AQuISIçÃo DoS 
proJEToS NECESSÁrIoS pArA AS oBrAS 
DE BENEFICIAçÃo DA SEDE, No vALor DE 
€20.000,00 (vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/36964
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a So-
ciedade Musical 1º de Agosto para apoio finan-
ceiro à aquisição dos projetos necessários para 
as obras de beneficiação da sede, no valor de 
€20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o AGrupAMENTo 575 DE S. FÉLIX DA MA-
rINhA pArA ApoIo FINANCEIro À CoNS-
TruçÃo DA NovA SEDE Do AGrupAMENTo, 
No vALor ToTAL DE €100.000,00 (CEM MIL 
EuroS)
EDoC/2019/37143
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Agru-
pamento 575 de S. Félix da Marinha para apoio 
financeiro à construção da nova sede do Agru-
pamento, no valor total de €100.000,00 (cem 
mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE SAN-
To ANDrÉ DE LEvEr pArA ApoIo FINANCEI-
ro DESTINADo Ao pAGAMENTo DAS oBrAS 
DE rEQuALIFICAçÃo DA IGrEJA MATrIZ DE 
LEvEr, No MoNTANTE ToTAL DE €30.000,00 
(TrINTA MIL EuroS)
EDoC/2019/37252
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fábri-
ca da Igreja paroquial de Santo André de Lever 
para apoio financeiro destinado ao pagamento 
das obras de requalificação da Igreja Matriz de 

Lever, no montante total de €30.000,00 (trinta 
mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o orFEÃo DA MADALENA pArA ApoIo FI-
NANCEIro ÀS oBrAS DE rEQuALIFICAçÃo 
NA SEDE Do orFEÃo DA MADALENA, No 
MoNTANTE ToTAL DE €70.000,00 (SETENTA 
MIL EuroS)
EDoC/2019/37256
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o orfeão 
da Madalena para apoio financeiro às obras de 
requalificação na sede do orfeão da Madalena, 
no montante total de €70.000,00 (setenta mil 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo orFEÃo DE vALADArES 
pArA ApoIo FINANCEIro À III FASE DAS 
oBrAS NA SEDE DA ASSoCIAçÃo orFEÃo 
DE vALADArES, No MoNTANTE ToTAL DE 
€180.000,00 (CENTo E oITENTA MIL EuroS)
EDoC/2019/37375
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
orfeão de valadares para apoio financeiro à III 
fase das obras na sede da Associação orfeão de 
valadares, no montante total de €180.000,00 
(cento e oitenta mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo E CuLTurAL DE 
NoSSA SENhorA Do MoNTE DE pEDroSo 
pArA ApoIo FINANCEIro À pINTurA DAS 
pArEDES EXTErIorES E INTErIorES DA 
SEDE Do rANCho FoLCLÓrICo E CuLTurAL 
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DE NoSSA SENhorA Do MoNTE DE pEDro-
So, No MoNTANTE ToTAL DE €20.000,00 
(vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/37383
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o rancho 
Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do Mon-
te de pedroso para apoio financeiro à pintura 
das paredes exteriores e interiores da sede do 
rancho Folclórico e Cultural de Nossa Senho-
ra do Monte de pedroso, no montante total de 
€20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo E CuLTurAL DE 
NoSSA SENhorA Do MoNTE DE pEDroSo 
pArA ApoIo FINANCEIro À SuA pArTICIpA-
çÃo, EM rEprESENTAçÃo Do CoNCELho 
DE vILA NovA DE GAIA, No FESTIvAL DE 
FoLCLorE A TEr LuGAr NoS AçorES, No 
MoNTANTE ToTAL DE €5.000,00 (CINCo MIL 
EuroS)
EDoC/2019/37384
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o rancho 
Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do Mon-
te de pedroso para apoio financeiro à sua parti-
cipação, em representação do Concelho de vila 
Nova de Gaia, no Festival de Folclore a ter lugar 
nos Açores, no montante total de €5.000,00 
(cinco mil euros), nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro ausentou-se da presente reunião.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E prESErvAr MEMÓrIAS – ASSoCIAçÃo 
CuLTurAL E rECrEATIvA – rANCho FoL-

CLÓrICo pArÓQuIA Do DIvINo SALvADor 
pArA ApoIo FINANCEIro À II FASE DAS 
oBrAS NA SEDE DA “prESErvAr MEMÓrIAS 
– ASSoCIAçÃo CuLTurAL E rECrEATIvA”, 
No vALor ToTAL DE €150.000,00 (CENTo E 
CINQuENTA MIL EuroS)
EDoC/2019/37408
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e preservar 
Memórias – Associação Cultural e recreativa – 
rancho Folclórico paróquia do Divino Salvador 
para apoio financeiro à II fase das obras na sede 
da “preservar Memórias – Associação Cultural 
e recreativa”, no valor total de €150.000,00 
(cento e cinquenta mil euros), nos termos apre-
sentados.
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro reentrou na presente reunião.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo rECrEATIvA E CuLTurAL 
DE SErZEDo pArA ApoIo FINANCEIro À II 
FASE DAS oBrAS DA SEDE DA INSTITuIçÃo, 
No MoNTANTE ToTAL DE €300.000,00 (TrE-
ZENToS MIL EuroS)
EDoC/2019/37502
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação recreativa e Cultural de Serzedo para 
apoio financeiro à II fase das obras da sede da 
Instituição, no montante total de €300.000,00 
(trezentos mil euros), nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura ausentou-se da presente reunião. 
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A SoCIEDADE FILArMÓNICA DE CrESTu-
MA pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZA-
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çÃo Do “ESTÁGIo D’ouro”, No MoNTANTE 
ToTAL DE €5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/36228
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Sociedade 
Filarmónica de Crestuma para apoio financeiro 
à realização do “Estágio D’ouro”, no montante 
total de €5.000,00 (cinco mil euros), nos ter-
mos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura reentrou na presente reunião.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA 
MArINhA pArA ApoIo FINANCEIro DESTI-
NADo À AQuISIçÃo DE EQuIpAMENTo pArA 
A INSTALAçÃo DE uM pArQuE INFANTIL No 
pArQuE NoSSA SENhorA DAS NECESSIDA-
DES, No MoNTANTE GLoBAL DE €16.000,00 
(DEZASSEIS MIL EuroS)
EDoC/2019/28327
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Jun-
ta de Freguesia de São Félix da Marinha para 
apoio financeiro destinado à aquisição de equi-
pamento para a instalação de um parque Infan-
til no parque Nossa Senhora das Necessidades, 
no montante global de €16.000,00 (dezasseis 
mil euros), nos termos apresentados.
o Senhor vice presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo ausentou-se da presen-
te reunião.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE CrESTuMA pArA 
ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo DE 
oBrAS No QuArTEL opErACIoNAL DA INS-

TITuIçÃo, No vALor ToTAL DE €330.000,00 
(TrEZENToS E TrINTA MIL EuroS)
EDoC/2019/36621
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação humanitária dos Bombeiros voluntários 
de Crestuma para apoio financeiro à realização 
de obras no Quartel operacional da Instituição, 
no valor total de €330.000,00 (trezentos e trin-
ta mil euros), nos termos apresentados.
o Senhor vice presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo reentrou na presente 
reunião.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL 
uNIDoS À CovA DA SILvA pArA ApoIo FI-
NANCEIro ÀS oBrAS NA SEDE DA ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL uNIDoS 
À CovA DA SILvA, No MoNTANTE ToTAL DE 
€4.000,00 (QuATro MIL EuroS)
EDoC/2019/36833
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação Desportiva e Cultural unidos à Cova 
da Silva para apoio financeiro às obras na sede 
da Associação Desportiva e Cultural unidos à 
Cova da Silva, no montante total de €4.000,00 
(quatro mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ASSoCIAçÃo rECrEATIvA DE pEroSINho 
pArA ApoIo FINANCEIro DESTINADo A pE-
QuENAS oBrAS NA SEDE E NoS SEuS EQuI-
pAMENToS, No vALor ToTAL DE €10.000,00 
(DEZ MIL EuroS)
EDoC/2018/35883
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
recreativa de perosinho para apoio financeiro 
destinado a pequenas obras na sede e nos seus 
equipamentos, no valor total 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 TuNA orFEÃo DE GrIJÓ pArA ApoIo 
FINANCEIro ÀS oBrAS NA SEDE DA TuNA 
Do orFEÃo DE GrIJÓ, No vALor ToTAL DE 
€15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2019/34793
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Tuna 
orfeão de Grijó para apoio financeiro às obras 
na sede da Tuna do orfeão de Grijó, no valor 
total de €15.000,00 (quinze mil euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ASSoCIAçÃo rECrEATIvA oS rESTAurA-
DorES AvINTENSES pArA ApoIo FINANCEI-
ro pArA oS ESTuDoS E proJEToS NECES-
SÁrIoS pArA AS oBrAS DE BENEFICIAçÃo 
E AMpLIAçÃo DA SEDE, No vALor ToTAL DE 
€15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2019/33875
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
recreativa os restauradores Avintenses para 
apoio financeiro para os estudos e projetos ne-
cessários para as obras de beneficiação e am-

pliação da sede, no valor total de €15.000,00 
(quinze mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o Grupo DrAMÁTICo AvINTENSE pArA 
ApoIo FINANCEIro A oBrAS NA SEDE, No 
vALor ToTAL DE €10.000,00 (DEZ MIL Eu-
roS)
EDoC/2019/38702
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Grupo Dra-
mático Avintense para apoio financeiro a obras 
na sede, no valor total 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 AMpv - ACADEMIA DE MÚSICA DE vILAr 
Do pArAÍSo, LDA pArA ApoIo FINANCEI-
ro Ao rESpETIvo FuNCIoNAMENTo, Du-
rANTE o ANo DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€10.000,00 (DEZ MIL EuroS)
EDoC/2019/35495
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a AMpv 
- Academia de Música de vilar do paraíso, Lda 
para apoio financeiro ao respetivo funciona-
mento, durante o ano de 2019, no valor total de 
€10.000,00 (dez mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A FEDErAçÃo DAS ASSoCIAçÕES DE pAIS 
Do CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA 
pArA ApoIo FINANCEIro CoM vISTA A AS-
SEGurAr o rESpETIvo FuNCIoNAMENTo 
DurANTE o ANo DE 2019, No MoNTANTE 
GLoBAL DE €36.000,00 (TrINTA E SEIS MIL 
EuroS)
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EDoC/2019/38282
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fe-
deração das Associações de pais do Concelho 
de vila Nova de Gaia para apoio financeiro com 
vista a assegurar o respetivo funcionamento 
durante o ano de 2019, no montante global de 
€36.000,00 (trinta e seis mil euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DE-
LEGAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA / uNIÃo DE FrEGuESIAS TENDo 
EM vISTA A EXECuçÃo DoS TrABALhoS DE 
pINTurA E rEpINTurA DAS pASSADEIrAS 
EM ALGuMAS vIAS MuNICIpAIS, No vALor 
DE €127.500,00 (CENTo E vINTE E SETE MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/37593
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato interadministrativo de dele-
gação de competências a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia e a Junta / união 
de Freguesias tendo em vista a execução dos 
trabalhos de pintura e repintura das passadei-
ras em algumas vias municipais, no valor de 
€127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhen-
tos euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DELE-
GAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCoZELo TENDo 
EM vISTA A proMoçÃo E EXECuçÃo DoS 
TrABALhoS E oBrAS DE rEQuALIFICAçÃo 
Do LArGo MArIA DA FoNTE, No MoNTAN-
TE GLoBAL DE €50.000,00 (CINQuENTA MIL 
EuroS)
EDoC/2019/36605
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato interadministrativo de delegação 
de competências a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de 
Arcozelo tendo em vista a promoção e execu-
ção dos trabalhos e obras de requalificação do 
Largo Maria da Fonte, no montante global de 
€50.000,00 (cinquenta mil euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DE-
LEGAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho TENDo EM vISTA A proMoçÃo 
E EXECuçÃo DoS TrABALhoS E oBrAS DE 
rEQuALIFICAçÃo DA ruA Do ouTEIrAL, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €35.000,00 (TrINTA 
E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/38138
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato interadministrativo de delegação 
de competências a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a união de Freguesias 
de Serzedo e perosinho tendo em vista a pro-
moção e execução dos trabalhos e obras de re-
qualificação da rua do outeiral, no montante 
global de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DE-
LEGAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E 
SEIXEZELo TENDo EM vISTA A proMoçÃo 
E EXECuçÃo Do AJArDINAMENTo NA prA-
çA DA SAuDADE E DoS CoMBATENTES, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €20.000,00 (vINTE 
MIL EuroS)
EDoC/2019/38125
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato interadministrativo de delegação 
de competências a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo tendo em vista a pro-
moção e execução do ajardinamento na praça 
da Saudade e dos Combatentes, no montante 
global de €20.000,00 (vinte mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DELE-
GAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES TENDo EM 
vISTA A EXECuçÃo Do ArrANJo urBANÍS-
TICo Do LArGo 14 DE MAIo, No MoNTANTE 
GLoBAL DE €12.000,00 (DoZE MIL EuroS)
EDoC/2019/39142
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato interadministrativo de delegação 
de competências a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de 
Avintes tendo em vista a execução do arranjo 
urbanístico do Largo 14 de maio, no montante 
global de €12.000,00 (doze mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DE-
LEGAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES TEN-
Do EM vISTA A EXECuçÃo DoS TrABALhoS 
DE INSTALAçÃo Do pArQuE DE ESTACIo-
NAMENTo Do pALhEIrINho, No MoNTANTE 
GLoBAL DE €15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2019/39131
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato interadministrativo de dele-
gação de competências a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-

guesia de Avintes tendo em vista a execução 
dos trabalhos de instalação do parque de Esta-
cionamento do palheirinho, no montante global 
de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DELE-
GAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoN-
DE TENDo EM vISTA A EXECuçÃo DoS TrA-
BALhoS DE rEQuALIFICAçÃo DoS CAMI-
NhoS Do pArQuE DoS ArCoS D’AMorEIrA, 
No MoNTANTE GLoBAL DE €20.000,00 (vIN-
TE MIL EuroS)
EDoC/2019/37128
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato interadministrativo de delegação 
de competências a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a união de Freguesias 
de Grijó e Sermonde tendo em vista a execução 
dos trabalhos de requalificação dos caminhos 
do parque dos Arcos D’Amoreira, no montante 
global de €20.000,00 (vinte mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DE-
LEGAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho TENDo EM vISTA A proMoçÃo 
E EXECuçÃo DoS TrABALhoS E oBrAS DE 
rECoNSTruçÃo Do JArDIM E rEGA, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €20.000,00 (vINTE 
MIL EuroS)
EDoC/2019/39145
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato interadministrativo de dele-
gação de competências a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia e a união de Fre-
guesias de Serzedo e perosinho tendo em vista 
a promoção e execução dos trabalhos e obras 
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de reconstrução do Jardim da rega, no mon-
tante global de €20.000,00 (vinte mil euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DELE-
GAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
JuNTA DE FrEGuESIA DE CANELAS TENDo 
EM vISTA A EXECuçÃo DA rEABILITAçÃo 
Do JArDIM DE S. JoÃo, No MoNTANTE GLo-
BAL DE €15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2019/39150
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato interadministrativo de delegação 
de competências a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de 
Canelas tendo em vista a execução da reabilita-
ção do Jardim de S. João, no montante global 
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 Do CENTro SoCIAL DE SEr-
ZEDo pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESEN-
voLvIMENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS DA 
ENTIDADE BEM CoMo ApoIo Ao INvESTI-
MENTo, No MoNTANTE DE €20.000,00 (vIN-
TE MIL EuroS)
EDoC/2019/38311
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação do Centro Social de Serzedo para apoio 
financeiro ao desenvolvimento das atividades 
sociais da entidade bem como apoio ao inves-
timento, no montante de €20.000,00 (vinte mil 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo porTuGuESA DE pAIS E 
AMIGoS Do CIDADÃo DEFICIENTE MENTAL 

pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESENvoLvI-
MENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS DA ENTI-
DADE BEM CoMo ApoIo Ao INvESTIMENTo, 
No MoNTANTE DE €50.000,00 (CINQuENTA 
MIL EuroS)
EDoC/2019/16457
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção portuguesa de pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental para apoio financeiro ao de-
senvolvimento das atividades sociais da entida-
de bem como apoio ao investimento, no mon-
tante de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos 
termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A ASSoCIAçÃo DE BAS-
QuETEBoL Do porTo pArA ApoIo FINAN-
CEIro E NÃo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo DESporTIvo “DIA Do MINIBAS-
QuETEBoL - 2019”, No MoNTANTE ToTAL DE 
€1.900,00 (MIL E NovECENToS EuroS)
EDoC/2019/34999
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Associação de Basquetebol do porto para 
apoio financeiro e não financeiro à realização 
do evento desportivo “Dia do Minibasquetebol 
- 2019”, no montante total de €1.900,00 (mil e 
novecentos euros),  nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o CLuBE oS DrAGÕES SANDINENSES II pArA 
ApoIo FINANCEIro À ATIvIDADE DESpor-
TIvA, No MoNTANTE ToTAL DE €12.000,00 
(DoZE MIL EuroS)
EDoC/2019/37038
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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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato – programa de desenvolvimento 
desportivo 2018/2019 a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e o Clube os Dragões 
Sandinenses II para apoio financeiro à atividade 
desportiva, no montante total de €12.000,00 
(doze mil euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A So-
CIEDADE CoLuMBÓFILA DE LEvEr pArA 
ApoIo FINANCEIro A pEQuENAS oBrAS 
NA SEDE DA SoCIEDADE CoLuMBÓFILA DE 
LEvEr, No MoNTANTE ToTAL DE €5.000,00 
(CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/37112
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a Sociedade Columbó-
fila de Lever para apoio financeiro a pequenas 
obras na sede da Sociedade Columbófila de Le-
ver, no montante total de €5.000,00 (cinco 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 DA MALhA DE vILA NovA DE GAIA pArA 
ApoIo FINANCEIro A pEQuENAS oBrAS NA 
SEDE, No MoNTANTE ToTAL DE €10.000,00 
(DEZ MIL EuroS)
EDoC/2019/38697
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato – programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 

Nova de Gaia e o Clube da Malha de vila Nova 
de Gaia para apoio financeiro a pequenas obras 
na sede, no montante total 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 DESporTIvo Do CANDAL pArA ApoIo 
FINANCEIro pArA A SuBSTITuIçÃo DoS 
proJETorES Do ESTÁDIo rEI rAMIro, No 
MoNTANTE ToTAL DE €7.000,00 (SETE MIL 
EuroS)
EDoC/2019/36223
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. 
13.06.2019”
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 Desportivo do 
Candal para apoio financeiro para a substitui-
ção dos projetores do Estádio rei ramiro, no 
montante total de €7.000,00 (sete mil euros), 
nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda ausentou-se da presente reunião.
CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o CLuBE 
FLuvIAL porTuENSE pArA ApoIo FINAN-
CEIro À rEALIZAçÃo DE oBrAS DE rEABI-
LITAçÃo DAS INSTALAçÕES, No MoNTANTE 
ToTAL DE €12.300,00 (DoZE MIL E TrEZEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/38391
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato – programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e o Clube Fluvial portuense para 
apoio financeiro à realização de obras de rea-
bilitação das instalações, no montante total de 
€12.300,00 (doze mil e trezentos euros), nos 
termos apresentados.
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o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda reentrou na presente reunião.
ADITAMENTo Ao CoNTrATo – proGrA-
MA DE DESENvoLvIMENTo DESporTIvo 
2018/2019 A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E o SEMINÁrIo ME-
Nor Do SAGrADo CorAçÃo DE JESuS – Co-
LÉGIo DE GAIA TENDo EM vISTA A rEvISÃo 
DA CoMpArTICIpAçÃo FINANCEIrA rELATI-
vA À EXECuçÃo Do proGrAMA DE DESEN-
voLvIMENTo DESporTIvo rELATIvA À pAr-
TICIpAçÃo DA EQuIpA SÉNIor FEMININA DE 
ANDEBoL, No MoNTANTE SupLEMENTAr DE 
€20.000,00 (vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/38602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o aditamento ao contrato – programa de 
desenvolvimento desportivo 2018/2019 a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e o 
Seminário Menor do Sagrado Coração de Jesus 
– Colégio de Gaia tendo em vista a revisão da 
comparticipação financeira relativa à execução 
do programa de desenvolvimento desportivo 
relativa à participação da equipa sénior femi-
nina de andebol, no montante suplementar de 
€20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apre-
sentados.
ADITAMENTo Ao CoNTrATo – proGrAMA DE 
DESENvoLvIMENTo DESporTIvo 2018/2019 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o vALADArES GAIA FuTE-
BoL CLuBE TENDo EM vISTA A rEvISÃo DA 
CoMpArTICIpAçÃo FINANCEIrA rELATIvA À 
EXECuçÃo Do proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo, No MoNTANTE SupLE-
MENTAr DE €20.000,00 (vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/38603
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao contrato – programa 
de desenvolvimento desportivo 2018/2019 a 

celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o valadares Gaia Futebol Clube tendo em 
vista a revisão da comparticipação financeira 
relativa à execução do programa de desenvol-
vimento desportivo, no montante suplementar 
de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos 
apresentados.
ADITAMENTo Ao CoNTrATo – proGrAMA 
DE DESENvoLvIMENTo DESporTIvo A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E A ASSoCIAçÃo DESporTIvA MÓ-
DICuS DE SANDIM TENDo EM vISTA A rE-
vISÃo DA CoMpArTICIpAçÃo FINANCEIrA 
rELATIvA À EXECuçÃo Do proGrAMA DE 
DESENvoLvIMENTo DESporTIvo rELATI-
vA À pArTICIpAçÃo DA EQuIpA MASCuLI-
NA SÉNIor No CAMpEoNATo NACIoNAL DE 
FuTSAL, No MoNTANTE SupLEMENTAr DE 
€20.000,00 (vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/38601
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao contrato – programa 
de desenvolvimento desportivo a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação Desportiva Módicus de Sandim tendo 
em vista a revisão da comparticipação financei-
ra relativa à execução do programa de desen-
volvimento desportivo relativa à participação 
da equipa masculina sénior no Campeonato 
Nacional de Futsal, no montante suplementar 
de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos 
apresentados.
ADITAMENTo Ao CoNTrATo – proGrAMA 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A CruZ vErMELhA por-
TuGuESA – DELEGAçÃo DE vILA NovA DE 
GAIA TENDo EM vISTA A rEvISÃo DA CoM-
pArTICIpAçÃo FINANCEIrA rELATIvA Ao 
ApoIo Ao INvESTIMENTo pArA A CoNSTru-
çÃo Do CENTro NEuroINTErvENçÃo, No 
MoNTANTE SupLEMENTAr DE €100.000,00 
(CEM MIL EuroS)
EDoC/2019/39783
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao contrato – programa a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Cruz vermelha portuguesa – Delegação de 
vila Nova de Gaia tendo em vista a revisão da 
comparticipação financeira relativa ao apoio ao 
investimento para a construção do centro neu-
rointervenção, no montante suplementar de 
€100.000,00 (cem mil euros), nos termos apre-
sentados.
ADITAMENTo Ao CoNTrATo – proGrA-
MA DE DESENvoLvIMENTo DESporTIvo 
2018/2019 A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E o Grupo DESpor-
TIvo CoLÉGIo INTErNATo DoS CArvALhoS 
TENDo EM vISTA A rEvISÃo DA CoMpArTI-
CIpAçÃo FINANCEIrA rELATIvA À EXECu-
çÃo Do proGrAMA DE DESENvoLvIMENTo 
DESporTIvo, No MoNTANTE SupLEMENTAr 
DE €3.500,00 (TrÊS MIL E QuINhENToS Eu-
roS)
EDoC/2019/38963
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao contrato – programa 
de desenvolvimento desportivo 2018/2019 a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Grupo Desportivo Colégio Internato dos 
Carvalhos tendo em vista a revisão da com-
participação financeira relativa à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo, no 
montante suplementar de €3.500,00 (três mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar ausentou da presente reu-
nião.
ADITAMENTo Ao CoNTrATo – proGrA-
MA DE DESENvoLvIMENTo DESporTIvo 
2018/2019 A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E o FuTEBoL CLu-
BE DE GAIA TENDo EM vISTA A rEvISÃo DA 
CoMpArTICIpAçÃo FINANCEIrA rELATIvA À 
EXECuçÃo Do proGrAMA DE DESENvoLvI-

MENTo DESporTIvo, No MoNTANTE SupLE-
MENTAr DE €20.000,00 (vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/38742
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o aditamento ao contrato – programa de 
desenvolvimento desportivo 2018/2019 a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e o 
Futebol Clube de Gaia tendo em vista a revisão 
da comparticipação financeira relativa à execu-
ção do programa de desenvolvimento despor-
tivo, no montante suplementar de €20.000,00 
(vinte mil euros), nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar reentrou na presente reunião.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A AS-
SoCIAçÃo “AMIGoS Do SoLAr DoS CoNDES 
DE rESENDE – CoNFrArIA QuEIroSIANA” 
pArA ApoIo FINANCEIro À DIvuLGAçÃo 
Do roTEIro QuEIroSIANo DE vILA NovA 
DE GAIA, Do SoLAr DoS CoNDES DE rE-
SENDE, BEM CoMo DA vIDA E oBrA DE 
EçA DE QuEIroZ, No MoNTANTE ToTAL DE 
€74.930,00 (SETENTA E QuATro MIL NovE-
CENToS E TrINTA EuroS)
EDoC/2019/38993
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção “Amigos do Solar dos Condes de resende 
– Confraria Queirosiana” para apoio financeiro 
à divulgação do roteiro Queirosiano de vila 
Nova de Gaia, do Solar dos Condes de resende, 
bem como da vida e obra de Eça de Queiroz, no 
montante total de €74.930,00 (setenta e qua-
tro mil novecentos e trinta euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE pArCErIA INSTITuCIoNAL A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA, A JuNTA DE FrEGuESIA DE CANI-



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 104 | jUNho 2019 | BoLETIM MUNICIPAL

86

DELo E o AGrupAMENTo DE ESCoLAS D. 
pEDro I pArA ApoIo FINANCEIro À EXECu-
çÃo DE ArrANJoS NA EB2/3 D. pEDro I, No 
vALor DE €25.000,00 (vINTE E CINCo MIL 
EuroS)
EDoC/2019/39211
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de parceria institucional a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia, a Jun-
ta de Freguesia de Canidelo e o Agrupamento 
de Escolas D. pedro I para apoio financeiro à 
execução de arranjos na EB2/3 D. pedro I, no 
valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) 
nos termos apresentados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBLICoS

rEQuALIFICAçÃo DA ruA ESpIrIDIÃo DE 
SouSA – AprovAçÃo DE proJETo DE EXE-
CuçÃo E CEDÊNCIA DE TErrENo pArTICu-
LAr pArA o DoMÍNIo pÚBLICo
EDoC/2019/36754
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar o despacho do Senhor presidente de 
13.06.2019 que aprovou o projeto de execução 
e cedência de terreno particular para o domínio 
público, nos termos apresentados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
89-32-ph, 20-70-pr, 14-30-oD, 44-38-QG, 04-
CQ-09, 71-47-pG, 92-58-pB pArA pErMISSÃo 
DE CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA DE-
LIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SANTo 
ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA 
vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II 
(vL9), vÁLIDo pArA o DIA 26 DE JuNho DE 
2019
EDoC/2019/28066
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD, ratificar o despacho do Sr. presidente de 
18.06.2019, que aprovou a autorização especial 
de circulação para os seguintes veículos pesa-
dos: 89-32-ph, 20-70-pr, 14-30-oD, 44-38-QG, 
04-CQ-09, 71-47-pG, 92-58-pB para permissão 
de circulação no interior da zona delimitada en-
tre a A1, rotunda de Santo ovídio, Avenida da 
república, Avenida vasco da Gama (E.N.222) e 
Av. D. João II (vL9) entre as 8h00 e as 10h00 e 
entre as 17h e as 19h, ficando a usufruir do es-
tatuto indicado na sinalização vertical (de proi-
bição de circulação entre as 8h00 e as 10h00 e 
entre as 17h e as 19h) de “Excepto veículos au-
torizados”, salvo outra sinalização em contrário, 
válido para o dia 26 de junho de 2019, termos 
apresentados.

DIREÇÃo MuNICIPAL PARA A INCLuSÃo 
SoCIAL

MINuTA DE ACorDo DE pArCErIA A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E AS JuNTAS / uNIÕES DE FrEGuESIA 
Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA pArA 
A rEALIZAçÃo DoS JoGoS JuvENIS DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €28.980,00 (vINTE E 
oITo MIL NovECENToS E oITENTA EuroS)
ECoC/2019/39425
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de acordo de parceria a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e as 
Juntas / uniões de Freguesia do Município de 
vila Nova de Gaia para a realização dos jogos 
juvenis de 2019, no valor total de €28.980,00 
(vinte e oito mil novecentos e oitenta euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrAToS proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E oS CLu-
BES E ASSoCIAçÕES DESporTIvAS Do CoN-
CELho DE vILA NovA DE GAIA pArA ApoIo 
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FINANCEIro 2018/19, No vALor ToTAL DE 
€188.690,00 (CENTo E oITENTA E oITo MIL 
SEISCENToS E NovENTA EuroS)
EDoC/2019/39380
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. 
19.06.2019”
o Senhor vereador Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que o presente assunto 
diz respeito a todos os atletas, independente-
mente do escalão, num total 10.837 atletas, en-
volvendo uma comparticipação financeira para 
10.454 atletas, uma vez que os restantes atletas 
estão em clubes que não estão inscritos no Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar os contratos programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e os Clubes e Associações 
Desportivas do Concelho de vila Nova de Gaia 
para apoio financeiro 2018/19, no valor total de 
€188.690,00 (cento e oitenta e oito mil seiscen-
tos e noventa euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A ACMA – ASSoCIAçÃo CuL-
TurAL E MuSICAL DE AvINTES pArA ApoIo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
DESporTIvo “1º TorNEIo ACMA – EQuIpAS 
BoCCIA SÉNIor”, No MoNTANTE ToTAL DE 
€1000,00 (MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/32950
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a ACMA – Associação Cultural e Musical de 
Avintes para apoio financeiro à realização do 
evento desportivo “1º Torneio ACMA – Equipas 
Boccia Sénior”, no montante total de €1000,00 
(mil euros)  + IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A GLoBAL NoTÍCIAS, ME-

DIA Group, S.A. pArA ApoIo FINANCEIro 
Ao EvENTo “29º GrANDE prÉMIo DE CICLIS-
Mo JorNAL DE NoTÍCIAS, No MoNTANTE DE 
€30.000,00 (TrINTA MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/32872
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
Gaia e a Global Notícias, Media Group, S.A. para 
apoio financeiro ao evento “29º Grande prémio 
de Ciclismo Jornal de Notícias, no montante de 
€30.000,00 (trinta mil euros) + IvA, nos termos 
apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o 
LAr SANTA ISABEL pArA ApoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo DE oBrAS, No MoNTAN-
TE DE €10.000,00 (DEZ MIL EuroS)
EDoC/2019/38576
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Lar 
Santa Isabel para apoio financeiro à realização 
de obras, no montante de €10.000,00 (dez mil 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o CLuBE DE FÃS Do BADMINToN pArA 
ApoIo FINANCEIro No âMBITo DA proMo-
çÃo, DINAMIZAçÃo E DESENvoLvIMENTo 
INTEGrADo DA prÁTICA DESporTIvA, A ES-
CoLA MuNICIpAL DE BADMINToN DE vILA 
NovA DE GAIA, No MoNTANTE ToTAL DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/38318
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. 
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19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Clube de Fãs 
do Badminton para apoio financeiro no âmbito 
da promoção, dinamização e desenvolvimento 
integrado da prática desportiva, a Escola Mu-
nicipal de Badminton de vila Nova de Gaia, no 
montante total de €5.000,00 (cinco mil euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
ASSoCIAçÃo SoCIAL, rECrEATIvA E CuLTu-
rAL TrrIM TrrIM pArA ApoIo FINANCEIro 
Ao INvESTIMENTo (oBrAS), No MoNTANTE 
ToTAL DE €10.000,00 (DEZ MIL EuroS)
EDoC/2019/35972
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. 
07.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação Social, recreativa e Cultural Trrim Trrim 
para apoio financeiro ao investimento (obras), 
no montante total de €10.000,00 (dez mil eu-
ros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ASSoCIAçÃo DAS ALDEIAS DE CrIANçAS 
SoS pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESEN-
voLvIMENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS, No 
MoNTANTE DE €5.000,00 (CINCo MIL Eu-
roS)
EDoC/2019/38506
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação das Aldeias de Crianças SoS para apoio 
financeiro ao desenvolvimento das atividades 
sociais, no montante de €5.000,00 (cinco mil 
euros), nos termos apresentados.

CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A FuNDAçÃo pADrE LuÍS pArA ApoIo FI-
NANCEIro Ao DESENvoLvIMENTo DAS ATI-
vIDADES SoCIAIS, No MoNTANTE ToTAL DE 
€25.000,00 (vINTE E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/38304
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Funda-
ção padre Luís para apoio financeiro ao desen-
volvimento das atividades sociais bem como 
apoio ao investimento, no montante total de 
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A ASSoCIAçÃo CASA DE 
pESSoAL DA rTp – DELEGAçÃo Do porTo 
pArA ApoIo FINANCEIro E NÃo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo Do EvENTo DESporTI-
vo “TorNEIo rEGIoNAL DE pETANCA”, No 
MoNTANTE ToTAL DE €600,00 (SEISCENToS 
EuroS) + IvA
EDoC/2019/23406
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Associação Casa de pessoal da rTp – De-
legação do porto para apoio financeiro e não 
financeiro à realização do evento desportivo 
“Torneio regional de petanca”, no montante 
total de €600,00 (seiscentos euros) + IvA, nos 
termos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro ausentou-se da presente reunião.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo A 
CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E A ASSoCIAçÃo CoLuMBÓFILA Do 
DISTrITo Do porTo pArA ApoIo FINANCEI-
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ro À rEALIZAçÃo Do EvENTo DESporTIvo 
DA MoDALIDADE DE CoLuMBoFILIA “CAM-
pEoNATo DISTrITAL Do porTo - 2019”, No 
MoNTANTE ToTAL DE €3.500,00 (TrÊS MIL E 
QuINhENToS EuroS) + IvA
EDoC/2019/12854
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
Gaia e a Associação Columbófila do Distrito 
do porto para apoio financeiro à realização do 
evento desportivo da modalidade de columbo-
filia “Campeonato Distrital do porto - 2019”, no 
montante total de €3.500,00 (três mil e qui-
nhentos euros) + IvA, nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro reentrou na presente reunião.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A ACMA – ASSoCIAçÃo 
CuLTurAL E MuSICAL DE AvINTES pArA 
ApoIo FINANCEIro À pArTICIpAçÃo No 
EvENTo DESporTIvo “MArAToNA BTT”, No 
MoNTANTE ToTAL DE €1.500,00 (MIL E QuI-
NhENToS EuroS) + IvA
EDoC/2019/12862
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a ACMA – Associação Cultural e Musical de 
Avintes para apoio financeiro à participação no 
evento desportivo “Maratona BTT”, no montan-
te total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) + 
IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A ruNporTo.CoM, orGA-
NIZAçÃo DE EvENToS DESporTIvoS LDA 
pArA ApoIo FINANCEIro E NÃo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo DoS EvENToS DESpor-

TIvoS “5ª CorrIDA MÉDIS – MArGINAL Dou-
ro”, “ CorrIDA DE S. JoÃo” E “1ª CorrIDA 
Do hALLoWEEN” No MoNTANTE ToTAL DE 
€40.000,00 (QuArENTA MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/15453
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato de patrocínio desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e 
a runporto.com, organização de Eventos Des-
portivos Lda para apoio financeiro e não finan-
ceiro à realização dos eventos desportivos “5ª 
Corrida Médis – Marginal Douro”, “ Corrida de S. 
João” e “1ª Corrida do halloween” no montante 
total de €40.000,00 (quarenta mil euros) + IvA, 
nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CENTro DE ATLETISMo 
Do porTo pArA ApoIo FINANCEIro E NÃo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
DESporTIvo “CorrIDA porTuCALE - 2019”, 
No MoNTANTE ToTAL DE €3.000,00 (TrÊS 
MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/15479
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Centro de Atletismo do porto para apoio fi-
nanceiro e não financeiro à realização do even-
to desportivo “Corrida portucale - 2019”, no 
montante total de €3.000,00 (três mil euros) + 
IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CLuBE ATLâNTICo DA 
MADALENA pArA ApoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DoS EvENToS DESporTIvoS 
“XX TorNEIo DE TÉNIS DE MESA ATLâNTICo 
DA MADALENA / CIDADE DE GAIA”, NA Mo-
DALIDADE DE TÉNIS DE MESA “ FINAL EIGhT 
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DE JuvENIS MASCuLINoS”, NA MoDALIDA-
DE DE voLEIBoL, No MoNTANTE ToTAL DE 
€3.000,00 (TrÊS MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/18676
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Clube Atlântico da Madalena para apoio 
financeiro à realização dos eventos desporti-
vos “XX Torneio de Ténis de Mesa Atlântico da 
Madalena / Cidade de Gaia, na modalidade de 
Ténis de Mesa” “ Final Eight de Juvenis Mascu-
linos”, na modalidade de voleibol, no montante 
total de €3.000,00 (três mil euros) + IvA, nos 
termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CLuBE NÁuTICo DE 
CrESTuMA pArA ApoIo FINANCEIro E NÃo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo DoS EvENToS 
DESporTIvoS “CAMpEoNATo NACIoNAL 
DE MArAToNAS” E “38ª MArAToNA INTEr-
NACIoNAL DE CrESTuMA”, No MoNTANTE 
ToTAL DE €4.100,00 (QuATro MIL E CEM Eu-
roS) + IvA
EDoC/2019/32480
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato de patrocínio desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e o 
Clube Náutico de Crestuma para apoio finan-
ceiro e não financeiro à realização dos eventos 
desportivos “Campeonato Nacional de Marato-
nas” e “38ª Maratona Internacional de Crestu-
ma”, no montante total de €4.100,00 (quatro 
mil e cem euros) + IvA, nos termos apresenta-
dos.
CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o CLuBE 
DE FuTEBoL DE oLIvEIrA Do Douro pArA 

ApoIo FINANCEIro À EXECuçÃo DE oBrAS 
DE MANuTENçÃo Do rELvADo Do ESTÁDIo, 
No MoNTANTE ToTAL DE €6.100,00 (SEIS MIL 
E CEM EuroS)
EDoC/2019/12837
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato – programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e o Clube de Futebol de oliveira 
do Douro para apoio financeiro à execução de 
obras de manutenção do relvado do estádio, no 
montante total de €6.100,00 (seis mil e cem eu-
ros), nos termos apresentados.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vitor rodrigues referiu-se ao Colégio 
Internato dos Carvalhos e ao Colégio de Gaia, 
dizendo que os mesmos estão configurados na 
presente ordem do dia, como instituições de 
âmbito diocesano e não como instituições pri-
vadas a serem beneficiadas pela Câmara Mu-
nicipal e, é nesse âmbito, que recebem e con-
tinuarão a receber o apoio do Município. Que, 
neste caso, para apoio às modalidades e à ativi-
dade desportiva, noutros casos, quando assim 
for entendido, para apoio à dimensão infraes-
trutural, porque apesar de se chamarem “co-
légio”, são colégios diocesanos incorporados 
naquilo que é globalmente designado como a 
economia social e naquilo que é a relação a par-
tir do Ministério da Educação e da Concordata 
com a Santa Sé. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 40 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2019.01.21.    
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido , Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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C.1. DESPAChoS

DESPACho N.º 16/DMIS/2019
por necessidade de assegurar o normal funcio-
namento dos serviços da Direção Municipal para 
a Inclusão Social, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período de 1 de Julho a 19 
de Julho de 2019, e nos termos do disposto no 
n.º 1 do art.º 42 do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 412015, 
de 7 de Janeiro, delego as minhas competên-
cias 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. Cláudia Teixeira, Diretora de Depar-
tamento de Ação Social e Atividades Económi-
cas, na respetiva área.
Município de vila Nova de Gaia, 28 de Junho de 
2019
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco)

DESPACho N.º 17/DME/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido 
entre 18 e 26 de abril de 2019, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2019
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos (Engª rosa Dias)

D.1. AVISoS

AVS-CMVNG/2019/352
Alteração do plano de urbanização da Barrosa

Discussão pública
(11 de junho a 11 de julho 2019)

Torna-se público, em cumprimento do dispos-
to no n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, em reunião pública de 06 
de maio de 2019, deliberou a abertura do perío-
do de discussão pública da proposta de Altera-
ção do plano de urbanização (pu) da Barrosa 
de acordo com a lnformação n.º 6/Dpru/2019 
e fixou, nos termos do previsto no n.º 2 do arti-
go 89.º do referido decreto-lei, um período de 
20 dias para apresentação de reclamações, ob-
servações ou sugestões.
Assim, durante 20 dias, com início no 5.º dia 
após publicação do Aviso n.º 9869/2019 de 06 
de junho, os elementos relativos ao processo de 
alteração do pu estarão disponíveis para con-
sulta na Direção Municipal de urbanismo e Am-
biente (sita no Largo de Aljubarrota, n.º 13 entre 
as 9h00 e as 16h30) e nas páginas eletrónicas 
do município (www.cm-qaia.pt e www.qaiurb.
pt).
A apresentação de reclamações, observações 
ou sugestões deverá ser efetuada em impres-
so próprio, a entregar diretamente nos Balcões 
de Atendimento da Gaiurb EM, ou a enviar por 
correio registado para a DMuA. os impressos 
estarão disponíveis nas páginas eletrónicas do 
município e nos Balcões de Atendimento da 
Gaiurb EM (praça / Atendimento Municipal - 
entre 8h30 e as 16h00, de segunda a sexta, e 
entre as 9h00 e as 13h00, ao sábado
- ou nas instalações da Gaiurb EM no Largo de 
Aljubarrota, n.º 13, entre as 9h00 e as 16h30, de 
segunda a sexta).
vila Nova de Gaia, 06 de junho de 2019
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues
Data de publicitação: 12/06/2019

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço D. AvISoS E EDITAIS
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D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2019/333
(proc. 187/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 31/07/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito junto aos nºs. 122/146, 
da rua Bela de Eirós, da freguesia de Gulpilha-
res e valadares, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 187/SAL/2018, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, existentes no referido terreno, 
constituindo um foco de insalubridade e pre-
juízo para a saúde pública por promover, entre 
outros fatores, a proliferação de insetos e de-
mais animais rastejantes, em cumprimento do 
disposto no nº. 1, do art. 50º, do regulamento 
do Serviço de Gestão dos resíduos urbanos e 
Limpeza pública, concedendo-lhe, para o efei-
to, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 50.º, nº. 1, que é proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-

do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei, cuja violação, consti-
tui contraordenação prevista e punida nos ter-
mos conjugados do disposto no nº. 6, do art.º 
50º e nº. 2, do art.º 71º, do regulamento do Ser-
viço de Gestão dos resíduos urbanos e Limpe-
za pública. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, à tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
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mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 187/SAL/2018 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, em frente 
ao Cais de Gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10481
vila Nova de Gaia, 16-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/06/2019

EDT-CMVNG/2019/334
(proc. 1540/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 24/04/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 

e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Nova de Sub ribas, traseiras 
do n.º 141 /rua do Lavadouro de Alvites, n.º 52 e 
Beco de Alvites, junto ao n.º 18 C2 , 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 º 
50.º n.º1 do regulamento do Serviço de Gestão 
de resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1540/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 



Avisos e editAis

Nº 104 | juNho 2019 | BoLetiM MuNiCiPAL

94

entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10510
vila Nova de Gaia, 17-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/06/2019

EDT-CMVNG/2019/335
(proc. 676/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fisca-
lização Municipal, de 26 de novembro de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na Travessa 
das ribeirinhas, frente ao nº 215, da freguesia 
de vilar de Andorinho, deste município, com 
efeitos a partir do próximo dia 26 de junho de 
2019, pelas 13:30 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 

Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 16/11/2017, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27/10, do Senhor presiden-
te da Câmara Municipal de vila Nova de Gaia.
Com efeito, por despacho de 16/11/2017, do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à 
limpeza/corte da vegetação e demais resíduos, 
existentes no terreno, na sito na travessa das 
ribeirinhas, frente ao nº 215, da freguesia de vi-
lar de Andorinho, deste município, em virtude 
do seu estado violar o disposto no art.º 33.º e 
alínea b), do art.º 49.º, do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de editais afixados, 
nos locais de estilo, respetivamente em 19-01-
2018 e 24-01-2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, que a ordem proferida não 
veio a ser cumprida, o que legitima, ora, o re-
curso à execução coerciva da ordem proferida.
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 
as quantias, relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(676/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-
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blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11146
vila Nova de Gaia, 24-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/06/2019

EDT-CMVNG/2019/336
(proc. 253/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 30/04/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua das Zambueiras, junto ao nº 
390, 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 nº 1 do art.º 50 do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do art.º 50 do regulamento do Serviço de Ges-
tão de resíduos urbanos e Limpeza pública, 
que fica proibida a existência de árvores, arbus-

tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio, para o ambiente ou para a 
saúde pública, salvaguardando habitats prote-
gidos, classificados ou definidos como de ele-
vado interesse municipal e/ou espécies prote-
gidas por lei.. 
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.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(253/SAL/2019) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10362
vila Nova de Gaia, 15-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
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Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/06/2019

EDT-CMVNG/2019/337
(proc. 1137/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, aos interessados – proprietário 
ou proprietários do muro de vedação e conten-
ção de terras à face da rua dos prazeres e rua 
dos Quatro Caminhos, na freguesia de Cane-
las, concelho de vila Nova de Gaia -, de que, 
no âmbito do processo Administrativo n.º 1137/
vT/2018, por despacho de 21 de maio de 2019 
do Sr. vereador do pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e vistorias Administrativas, Dr. Manuel 
Monteiro, foi proposta a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assina-
ladas pelos peritos na vistoria administrativa 
realizada a 15 de maio de 2019, de cujo auto 
se anexa cópia, deverá ser ordenado ao pro-
prietário ou aos proprietários do edifício em 
causa, nos termos previstos no art.º 89º nº 2 do 
regime Geral da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro, a execução se-
guintes trabalhos, a completar no prazo máxi-
mo de 60 dias úteis:
- reparação e reconstrução do muro de veda-
ção/suporte de terras, à face dos dois arrua-
mentos (rua dos prazeres e rua dos Quatro 
Caminhos), com o mesmo material construtivo, 
devendo para o efeito ficar consolidado estru-
turalmente, nivelado e impermeabilizado na sua 
zona superior/coroamento, e ainda aprumado e 
com drenagem e estabilidade suficientes para 

garantir as funções a que está sujeito.
Nessa conformidade, ficam por este meio noti-
ficados todos os interessados, acima referidos, 
para ao abrigo do disposto no artigo 122º do 
Código de procedimento Administrativo (CpA), 
se pronunciarem, por escrito, se assim o dese-
jarem, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quarenta dias a contar da afixação do pre-
sente EDITAL.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelo 
despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de outubro 
de 2017 do Senhor presidente da Câmara Mu-
nicipal, com competência conferida pela Exma. 
Câmara Municipal na sua reunião de 21 de ou-
tubro de 2017.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de Gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse 
processo poderá ser consultado o registo Fo-
tográfico anexo ao Auto de vistoria que não se 
encontra exposto juntamente com este Edital. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11592
vila Nova de Gaia, 29-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/06/2019

EDT-CMVNG/2019/338
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DE 
rAMoS, CANELAS 
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 
06 de maio de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Rua da Misericórdia – Implementação de trân-
sito proibido a veículos de peso superior a 3,5t, 
exceto veículos de recolha de resíduos sólidos 
urbanos (r.S.u.), na freguesia de Canelas
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 30 de maio de 2019



97

 nº 104 | junho 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/06/2019

EDT-CMVNG/2019/339
(proc. 1509/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 24 de abril de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na ruA 
EDuArDo rIBEIro, âNGuLo CoM A ruA DA 
rIBEIrA, da freguesia de SErZEDo E pEroSI-
Nho, deste concelho, com efeitos a partir do 
próximo dia 8 de julho de 2019, pelas 8:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento da execução coerciva da ordem 
de limpeza/corte da vegetação espontânea ex-
cessiva presente no referido terreno e posterior 
remoção ou eliminação de todos os sobrantes 
vegetais a produzir ou existentes, bem como de 
outros tipos de resíduos aí presentes, em vio-
lação do disposto no artigo 33.º e 49.º, alínea 
b) do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública do Município 
de vila Nova de Gaia proferida, em 30/10/2018, 
por despacho do Exmo. Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, com com-
petência subdelegada pelo despacho nº. 47/
pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exmo. Senhor ve-

reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densidade 
de vegetação, existente no terreno, sito na ruA 
EDuArDo rIBEIro, âNGuLo CoM A ruA DA 
rIBEIrA, da freguesia de SErZEDo E pEro-
SINho, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente em 
30/11/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 26/02/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1509/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11406
vila Nova de Gaia, 28-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/06/2019
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EDT-CMVNG/2019/340
(proc. 945/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 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 30/04/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua Isabel van Zeller, traseiras do pré-
dio nº 4253, da rua 5 de outubro, da freguesia 
de Avintes, 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 insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto nº 1 do artigo 
50.º, do regulamento do Serviço de Gestão de 
resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do artigo 50.º, que fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-

to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(945/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. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(945/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: SAI-CMvNG/2019/10440
vila Nova de Gaia, 16-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
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Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/06/2019

EDT-CMVNG/2019/343
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
01/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
22 de maio de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 01/97 para o lote 3, requeri-
do em nome de ELSA MArIA pErEIrA GoMES 
oLIvEIrA, que tem como objetivo:
Alteração da mancha de implantação e conse-
quente alteração das áreas de implantação e de 
construção;
Alteração do tipo de cobertura do edifício para 
cobertura plana.
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 981/19 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: 05/06/2019

EDT-CMVNG/2019/344
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 52/89
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
24 de maio de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 52/89 para o lote 18, requeri-
do em nome de MoNIA SoFIA CrISpIM LopES 
DoMINGuES, que tem como objetivo:
retificação da área do lote, de 270m2 para 
268,70m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Aproveitamento do vão de cobertura para 
“zona não habitável” (área técnica);
Eliminação do alpendre lateral; 
Definição de construções anexas, destinadas a 
garagem e alpendre, com área de implantação 
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de 58,85m2.
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 6837/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 05/06/2019

EDT-CMVNG/2019/345
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 14/98
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
28 de maio de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 

apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 14/98 para o lote n.º 14, re-
querido em nome de oLGA ALBINA FErrEIrA 
MENDES MorEIrA, que tem como objetivo:
Aumento da área de construção da cave, desti-
nada a garagem; 
Definição de aproveitamento do vão de telha-
do.
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 2175/19 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: 05/06/2019

EDT-CMVNG/2019/346
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 11/99
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
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tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 28 
de maio de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 11/99 para o lote n.º F40, reque-
rido em nome de TIAGo ANDrÉ SILvA CAr-
vALho, que tem como objetivo o aumento da 
mancha de implantação destinada a habitação 
de 96,00m2 para 111m2 e diminuição da área de 
construção de 192,00m2 para 186,00m2º
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 diasº
o processo n.º 56/19 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: 05/06/2019

EDT-CMVNG/2019/348
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 5/13
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 

urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 24 
de maio de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 5/13 para o lote n.º 3, requerido 
em nome de MÁrCIA CLÁuDIA GoNçALvES 
pIMENTA DE ALMEIDA, que tem como objeti-
vo a retificação da área do lote, de 273,00m2 
para 298,50m2 (resultante do levantamento to-
pográfico); alteração da mancha de implanta-
ção da edificação, de 63,00m2 para 100,60m2; 
ampliação da área de construção, de 126,00m2 
para 307,10m2 (dos quais 90,90m2 destinados 
a estacionamento em cave); alteração de cér-
cea, de rés-do-chão + andar para cave + rés-do-
-chão + andar.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º fica o proprietário do lote 1 do referido alva-
rá de loteamento notificado para se pronunciar 
sobre a alteração indicada, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4173/18 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 05/06/2019

EDT-CMVNG/2019/349
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 46/83
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 28 
de maio de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 46/83 para o lote 32, requerido 
em nome de ANTÓNIo AuGuSTo ALvArEN-
GA vILhENA, que tem como objetivo:
Definição de anexo, com área de construção de 
21m2;
regularização da habitação unifamiliar, de 
cave, r/chão, andar e aproveitamento do vão de 
telhado, de acordo com a obra executada no 
local.
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 2375/19 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: 05/06/2019

EDT-CMVNG/2019/350
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 15 de julho de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro de 
2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da 
Câmara até às 16 horas da terça-feira imedia-
tamente anterior à reunião pública agendada 
para aquele dia 15.07.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 04 de junho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
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Data de publicitação: 06/06/2019

EDT-CMVNG/2019/351
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 1/98
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 31 
de maio de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 1/98 para o lote n.º 8, requerido 
em nome de hENrIQuE JorGE roDrIGuES 
vAZ MAChADo, que tem como objetivos:
Alteração da área de implantação da habitação, 
de 115,80m2 para 119m2;
Alteração da área de construção da habitação, 
de 353,10m2 para 350,25m2;
Alteração da área de construção dos anexos, 
de 35,80m2 para 10m2.
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 2490/19 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: 11/06/2019

EDT-CMVNG/2019/353
(proc. 1955/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 04/06/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua do Mirante, frente ao n.º 84, 
da freguesia de Canidelo, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
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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 50.º n.º1 do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1955/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.

N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12548
vila Nova de Gaia, 11/06/2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/06/2019

EDT-CMVNG/2019/354
(proc. 1353/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 04/06/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Alto de Chouselas, junto ao nº 318, Freguesia de 
Canidelo, deste município, da intenção de or-
denar a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação, existente 
no referido terreno, em situação de risco para 
o ambiente e para a saúde pública no local, em 
violação do disposto no art.º 50º, nº 1, do regu-
lamento do Serviço de Gestão de resíduos ur-
banos e Limpeza pública, do Município de vila 
Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio para o ambiente ou para a 
saúde pública, sendo que, de acordo com o dis-
posto no nº 6, do arº 50, constitui contraorde-
nação, passível de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
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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 converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1353/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12285
vila Nova de Gaia, 06-06-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/06/2019

EDT-CMVNG/2019/355
(proc. 1399/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do 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 29/05/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
das Fontes (traseiras do nº 241), da freguesia de 
Canidelo, deste município, da intenção de or-
denar a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação, existente 
no referido terreno, em situação de risco para 
o ambiente e para a saúde pública no local, em 
violação do disposto no art.º 50º, nº 1, do regu-
lamento do Serviço de Gestão de resíduos ur-
banos e Limpeza pública, do Município de vila 
Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio para o ambiente ou para a 
saúde pública, sendo que, de acordo com o dis-
posto no nº 6, do arº 50, constitui contraorde-
nação, passível de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
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escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1399/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11688
vila Nova de Gaia, 30-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/06/2019

EDT-CMVNG/2019/356
(proc. 111/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 

competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 29/05/2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na Travessa da Bélgi-
ca, junto ao n.º 18 com a rua da Bélgica, junto 
ao n.º 1935, da freguesia de Canidelo, deste Mu-
nicípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 957/SAL/2018, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de inse-
gurança (risco de incêndio) no local, em cum-
primento do disposto no artigo 50.º n.º 1 do re-
gulamento do Serviço de Gestão de resíduos 
urbanos e Limpeza pública, concedendo-lhe, 
para o efeito, o prazo de 15 dias;
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 50 n.º 1º , do citado regulamento muni-
cipal, que é proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsa, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio para o ambiente ou para a 
saúde pública, salvaguardando habitats prote-
gidos, classificados ou definidos como de ele-
vado interessa municipal e/ou espécies protegi-
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das por lei pública, constitui contraordenação, 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacio-
nal. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.

Informa-se, por fim, que o presente processo 
(111/SAL/2019) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11680
vila Nova de Gaia, 30-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/06/2019

EDT-CMVNG/2019/357
(proc. 356/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel Montei-
ro, em 21 de maio de 2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua de Enxomil, 1601, da freguesia de Arcoze-
lo, deste município, da intenção de ordenar a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade e de insegurança (risco de incêndio) no 
local, em violação do disposto no art.º 50º, nº 1, 
do regulamento do Serviço de Gestão de resí-
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duos urbanos e Limpeza pública, do Município 
de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio para o ambiente ou para a 
saúde pública, sendo que, de acordo com o dis-
posto no art.º 71, do citado regulamento, cons-
titui contraordenação, passível de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(356/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 

EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11566
vila Nova de Gaia, 29-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/06/2019

EDT-CMVNG/2019/359
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 11 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 3 de junho 
de 2019 na freguesia de Serzedo, 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 se-
tembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento Munici-
pal. 
vila Nova de Gaia, 12 de junho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 14/06/2019

EDT-CMVNG/2019/361
(proc. 247/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
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na reunião de 21 de outubro de 2017.
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 21/05/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
Travessa Calçada romana, junto ao nº 116, da 
freguesia de São Félix da Marinha, deste mu-
nicípio, da intenção de ordenar a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação, existentes no referido terre-
no, 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 50º, nº 1, do regu-
lamento do Serviço de Gestão de resíduos ur-
banos e Limpeza pública, do Município de vila 
Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio para o ambiente ou para a 
saúde pública, sendo que, de acordo com o dis-
posto no art.º 71, do citado regulamento, cons-
titui contraordenação, passível de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 

442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(247/SAL/2019) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11752
vila Nova de Gaia, 30-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/06/2019

EDT-CMVNG/2019/362
(proc. 69/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do 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 afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua do Barroco, ao n.º 165, nas 
traseiras das garagens do prédio sito ao n.º2 
da rua Joaquim Lopes pintor, da freguesia de 
Mafamude e vilar do paraíso, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 50.º n.º1 do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 

efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(69/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12564
vila Nova de Gaia, 11/06/2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/06/2019

EDT-CMVNG/2019/363
(proc. 1787/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de 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 pelo Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 12/06/2019, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o lo-
gradouro da habitação devoluta, sita na rua do 
pinheiro, nº 150, freguesia de Serzedo e pero-
sinho, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
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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 nº 1 do 
art.º 50 do regulamento do Serviço de Gestão 
de resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do art.º 50, que é fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1787/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 

EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12765
vila Nova de Gaia, 12/06/2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/06/2019

EDT-CMVNG/2019/364
(proc. 429/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 29/05/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito no 
Largo da Senhora do Monte, nº 48, da união de 
freguesias de pedroso e Seixezelo, deste mu-
nicípio, da intenção de ordenar a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação, existentes no referido terre-
no, 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 50º, nº 1, do regu-
lamento do Serviço de Gestão de resíduos ur-
banos e Limpeza pública, do Município de vila 
Nova de Gaia. 
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Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio para o ambiente ou para a 
saúde pública, sendo que, de acordo com o dis-
posto nos art.º 50º nº 6 e art.º 71, do citado re-
gulamento, constitui contraordenação, passível 
de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(429/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 

Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11708
vila Nova de Gaia, 30-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/06/2019

EDT-CMVNG/2019/366
(proc. 1827/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA DE S.BENTo a SuL Do Nrº 
481, freguesia de pEDroSo E SEIXEZELo, 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 nº 1 do art.º 50 do re-
gulamento do Serviço de Gestão de resíduos 



113

 nº 104 | junho 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 
1 do art.º 50 do regulamento do Serviço de 
Gestão de resíduos urbanos e Limpeza públi-
ca, que é fica proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio, para o ambiente ou para a 
saúde pública, salvaguardando habitats prote-
gidos, classificados ou definidos como de ele-
vado interesse municipal e/ou espécies prote-
gidas por lei. 
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.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. .
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1827/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 

igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12733
vila Nova de Gaia, 12/06/2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/06/2019

EDT-CMVNG/2019/367
(proc. 1745/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 29/05/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro,, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA Do MEXEDo, TrASEIrAS Do 
Nº 179 - pEDroSo E SEIXEZELo, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no nº 1 do art.º 50 do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
1 do art.º 50.º, que fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
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ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1745/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12521
vila Nova de Gaia, 11/06/2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.

Data de publicitação: 14/06/2019

EDT-CMVNG/2019/368
(proc. 1711/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA Do roChIo, JuNTo Do Nº 
547 - LoTE 16 do alvará nº 126/76, 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 nº 1 do art.º 50 do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública de vila Nova de Gaia.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, que fica proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio, para o ambiente ou para a 
saúde pública, salvaguardando habitats prote-
gidos, classificados ou definidos como de ele-
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vado interesse municipal e/ou espécies prote-
gidas por lei. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1711/SAL/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/11576
vila Nova de Gaia, 29-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/06/2019

EDT-CMVNG/2019/369
(proc. 2182/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-

ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 12/06/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA DE SÃo FELIX, TrASEIrAS 
Do Nº 495 (casa 2), freguesia de São Félix da 
Marinha, 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 in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no nº 1 do 
art.º 50 do regulamento do Serviço de Gestão 
de resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do art.º 50, que é Fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
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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.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(2182/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12786
vila Nova de Gaia, 12/06/2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/06/2019

EDT-CMVNG/2019/371
(proc. 2145/SAL/2018)

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

pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA BErNArDINo oLIvEIrA pIN-
To, JuNTo Ao 307, freguesia de ArCoZELo, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vege-
tação e demais resíduos, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade e de insegurança (risco de incêndio) no 
local, em violação do disposto no nº 1 do art.º 
50 do regulamento do Serviço de Gestão de 
resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do art.º 50 do regulamento do Serviço de Ges-
tão de resíduos urbanos e Limpeza pública, 
que fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio, para o ambiente ou para a 
saúde pública, salvaguardando habitats prote-
gidos, classificados ou definidos como de ele-
vado interesse municipal e/ou espécies prote-
gidas por lei. 
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-
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cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(2145/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12531
vila Nova de Gaia, 11/06/2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/06/2019

EDT-CMVNG/2019/373
(proc. 1050/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017

NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno/logradouro do prédio, sito na rua Capitão 
Galhardo, entre os n.ºs 158 e 180, da freguesia 
de Gulpilhares e valadares, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 50.º n.º 1  do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-



Avisos e editAis

Nº 104 | juNho 2019 | BoLetiM MuNiCiPAL

118

quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1050/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12557
vila Nova de Gaia, 11/06/2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/06/2019

EDT-CMVNG/2019/374
(proc. 1621/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa da Escola de vila Chã com 
a rua da Escola de vila Chã, frente ao 176/158, 

da freguesia de Gulpilhares e valadares, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituin-
do, por conseguinte, um foco de insalubridade 
e de insegurança (risco de incêndio) no local, 
em violação do disposto no art.º 51.º n.º1 do re-
gulamento do Serviço de Gestão de resíduos 
urbanos e Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1621/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
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igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12145
vila Nova de Gaia, 05-06-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/06/2019

EDT-CMVNG/2019/375
(proc. 1041/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por meu 
despacho de 21/05/2019, foi proferida, nos ter-
mos do disposto no n.º 2, do art.º 149.º e ss. do 
DL n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo 
DL n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do 
disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
decisão de tomada de posse administrativa do 
imóvel, sito na rampa do pinheiral, junto ao nº. 
4, da freguesia de Canidelo, deste concelho, 
com efeitos a partir do próximo dia 23 de julho 
de 2019, pelas 8:00 horas, e pelo período es-
tritamente necessário ao cumprimento da exe-
cução coerciva da ordem de limpeza/corte da 
vegetação espontânea excessiva presente no 
referido terreno e posterior remoção ou elimi-
nação de todos os sobrantes vegetais a produ-
zir ou existentes, bem como de outros tipos de 
resíduos aí presentes, em violação do disposto 
no art.º 33º e alínea b), do art.º 49º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia, profe-
rida, em 28/09/2018, por despacho do Exmo. 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal, com competência subdelegada pelo 

despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro, 
do Senhor presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de Gaia.
Com efeito, por despacho de 28 de setembro 
de 2018, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rampa do pinhei-
ral, junto ao nº 4, da freguesia de Canidelo, des-
te concelho, em virtude do seu estado violar o 
disposto no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
29/10/2018 e em 30/10/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 11/05/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1041/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. .
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/12838
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vila Nova de Gaia, 13-06-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/06/2019

EDT-CMVNG/2019/376
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ArruA-
MENTo NA uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrI-
JÓ E SErMoNDE
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 
03/06/2019, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de sentido único no arruamen-
to situado em frente ao Edifício "parque resi-
dencial de Santo António", sentido Norte → Sul, 
na união das Freguesias de Grijó e Sermonde.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 14/06/2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 18/06/2019

EDT-CMVNG/2019/377
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
DA IGrEJA, SErZEDo
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 
03/06/2019, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de sentido único em troço da 
rua da Igreja, em Serzedo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 13/06/2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 18/06/2019

EDT-CMVNG/2019/378*
(ver EDT-CMvNG/2019/390)
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-

blica vai ter lugar no dia 01 de julho de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, no Salão No-
bre da Junta de Freguesia de Canidelo.
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 7.º do 
regimento da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro 
de 2019, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, podem fazê-lo 
sem prévia inscrição.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 14 de junho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 18/06/2019

EDT-CMVNG/2019/379
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vArIoS 
ArruAMENToS, 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 
03/06/2019, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Sinal de paragem obrigatória (B2) na Rua das 
regadas, junto ao entroncamento com a rua 
das Costeiras, freguesia de Grijó;
• Sinal de paragem obrigatória (B2) na Rua das 
ribeiras, junto ao entroncamento com a rua 
dos Agros, freguesia de Grijó;
• Sinal de paragem obrigatória (B2) na Travessa 
dos Arcos D'Amoreira, junto ao entroncamento 
com a rua Dr. Carlos Correia, freguesia de Grijó. 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 14/06/2019,
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 18/06/2019

EDT-CMVNG/2019/380
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 23/90
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
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tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
6 de junho de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 23/90 para o lote n.º 62, 
requerido em nome de hELDEr MANuEL DIAS 
DE ALMEIDA, que tem como objetivo a rota-
ção e aumento da mancha de implantação de 
135,00m2 para 315,00m2 (incluindo alpendres); 
o aumento da área de habitação de 270,00m2 
para 320,00m2.
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 4665/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 19/06/2019

EDT-CMVNG/2019/381
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 1/84
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-

tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
11 de junho de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 1/84 para o lote n.º 15, re-
querido em nome de LuIZ FILIpE BArroS DoS 
SANToS, que tem como objetivo a correção 
de área do lote de 800,00m2 para 760,00m2 
por levantamento topográfico; o aumento da 
área do piso 1 no seguimento do piso de rés-
-do-chão resultando no aumento da área de 
construção destinada a habitação de 196,00m2 
para 240,00m2; o aumento da área de implan-
tação destinada a habitação de 116,00m2 para 
123,00m2 por contabilização da projeção do 
piso 1 no plano horizontal; a legalização de au-
mento de área destinada a anexos de 25,00m2 
para 60,00m2; a definição de área de alpendre 
com 27,00m2 de área de implantação.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 984/19 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: 25/06/2019

EDT-CMVNG/2019/385
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 55/87
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 5 
de junho de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 55/87 para os lotes 139 e 142, re-
querido em nome de SoNAE rp - rETAIL pro-
pErTIES, SA, que tem como objetivos:
Alteração da área do lote 139, de 5.664,60m2 
para 11.461,64m2, resultante da anexação de 
5.797,04m2 do lote 142;
Alteração da área do lote 142, de 8.935,40m2 
para 3.138,36m2, resultante da desanexação de 
5.797,04m2 do lote 139;
Alteração da cércea do lote 139 para r/chão;
Alteração da área de implantação e da área de 

construção do lote 139 para 3.500m2;
Alteração do uso do lote 142 para habitação 
multifamiliar e comércio/serviços;
Alteração da cércea do lote 142 para 2 sub-ca-
ves, cave, r/chão e 5 andares.
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 3760/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 27/06/2019

EDT-CMVNG/2019/386
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
10/08
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
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cumprimento do seu despacho proferido em 6 
de junho de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 10/08 para o lote n.º 24, reque-
rido em nome de LEANDro MIGuEL DA SILvA 
CoSTA, que tem como objetivo:
Alteração do alpendre para anexo, com 6m2;
Alteração do espaço verde público confinante 
com o lote.
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 2621/19 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: 27/06/2019

EDT-CMVNG/2019/387
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 05/79
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-

-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 17 
de junho de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 05/79 para os lotes 7 e 8, re-
querido em nome de MANuEL FErNANDo DE 
oLIvEIrA TAvArES, que tem como objetivos:
a) Fusão dos lotes 7 e 8 para a implantação de 
edificação multifamiliar com 7 fogos.
b) retificação da área total dos lotes 7 e 8, de 
893m2 para 782m2, resultante da realização de 
levantamento topográfico.
c) Alteração da mancha de implantação e con-
sequente alteração da área de implantação.
d) Afetação de parte da cave para estaciona-
mento, mantendo a restante área destinada a 
habitação (1 fogo). 
e) Manutenção da cércea de cave, r/chão e 2 an-
dares, sendo que o piso de cave, de acordo com 
a noção de cércea constante na alínea h) do ar-
tigo 5.º do regulamento do pDM corresponde a 
um piso, já que a cota do plano superior da laje 
da sua cobertura está acima de 1,20m da cota 
do espaço público adjacente ao limite do lote, 
ou seja, o número de pisos da edificação passa 
de 3 para 4.
f) Definição de dois volumes anexos no logra-
douro posterior do lote, destinados a estacio-
namento.
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 819/19 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)
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*EDT-CMVNG/2019/390
rETIFICAçÃo Ao EDITAL Nº 378/2019 (ALTE-
rAçÃo Ao horÁrIo)
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 01 de julho de 2019, 
segunda-feira, pelas 14,30 horas, no Salão No-
bre da Junta de Freguesia de Canidelo.
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 7.º do 
regimento da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro 
de 2019, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, podem fazê-lo 
sem prévia inscrição.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 26 de junho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 28/06/2019
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