
Nº 108 | OutubrO 2019

www.cm-gaia.pt

Boletim
municipal
puBlicado a 26.11.2019



ÍNDICE

A. CâmArA mUNICIPAL  

A.1. ATA N.º 21  3

A.2. ATA N.º 22  27

A.3. ATA N.º 23  60

B. DEsPAChos E orDENs DE sErvIço  

B.1. DEsPAChos  68

B.2. orDENs DE sErvIço  73

C. AvIsos E EDITAIs  

C.1. AvIsos  75

C.2. EDITAIs  76

D. rEgULAmENTos  

D.1. rEgULAmENTos Em vErsÃo FINAL  96



3

 nº 108 | outubro 2019 | boletim municipal

cÂmara municipal

A.1. AtA N.º 21
rEUNIÃo PÚBLICA DA CâmArA rEALIZADA 
No sALÃo NoBrE DA JUNTA DE FrEgUEsIA 
DE grIJÓ, UNIÃo DAs FrEgUEsIAs DE grIJÓ 
E sErmoNDE Em 07 DE oUTUBro 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, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
AUsÊNCIAs JUsTIFICADAs Nos TErmos DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE sETEmBro, Com As DEvIDAs ALTErA-
çÕEs: 
- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
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.
horA DE ENCErrAmENTo: 16 horas e 30 mi-
nutos.
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 da 
União das Freguesias de grijó e sermonde, Dr. 
Joaquim César ramos rodrigues.
o senhor Presidente de União de Freguesias 
de grijó e sermonde, Dr. Joaquim César ramos 
rodrigues cumprimentou o executivo camará-

rio e todos os presentes. Agradeceu ao senhor 
Presidente tudo o que tem sido feito em vila 
Nova de gaia e, em particular, na União de Fre-
guesias de grijó e sermonde, nomeadamente, 
aquilo que já foi feito e aquilo que tem a certeza 
e irá ser feito. Parabenizou o executivo pela ini-
ciativa de descentralização das reuniões públi-
cas de Câmara, permitindo a participação ativa 
do público.   

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
AProvAçÃo DEFINITIvA DAs ATAs Nº 19 DA 
rEUNIÃo (PÚBLICA) DE CâmArA rEALIZA-
DA Em 02 DE sETEmBro DE 2019 E Nº 20 DA 
rEUNIÃo (PÚBLICA) DE CâmArA rEALIZA-
DA Em 16 DE sETEmBro 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 as atas nº 19 da reu-
nião pública de Câmara realizada em 02 de se-
tembro de 2019 e nº 20 da reunião pública de 
Câmara realizada em 16 de setembro de 2019, 
respetivamente.
os senhores vereadores, Dr. José guilherme 
saraiva de oliveira Aguiar e Dr. Duarte António 
reis Besteiro não votaram a aprovação da ata 
da reunião de Câmara de 02 de setembro de 
2019, em virtude de não terem participado na 
mesma.
PArT.º – INFormAçÃo ATUALIZADA AgosTo
EDoC/2019/55930
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. 
16.09.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
goP + JovEm 2019 – sEIs ProPosTAs vEN-
CEDorAs Com UmA DEsCrIçÃo rELATIvA A 
CADA ProJETo A ImPLEmENTAr
EDoC/2019/53219
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. 
03.09.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento 
do relatório Final das Propostas vencedoras 
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do goP + Jovem 2019.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA, A FE-
DErAçÃo Do FoLCLorE PorTUgUÊs E A 
FUNDAçÃo INATEL PArA APoIo FINANCEI-
ro À XXIv EDIçÃo Do DEsFILE NACIoNAL 
Do TrAJE PoPULAr PorTUgUÊs, No vALor 
DE €36.800,00 (TrINTA E sEIs mIL E oITo-
CENTos EUros)
EDoC/2019/46255
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia, a Federação 
do Folclore Português e a Fundação Inatel, para 
apoio financeiro à XXIv Edição do Desfile Na-
cional do Traje Popular Português, no valor de 
€36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos eu-
ros), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A CLIPAL – CLÍNICA mÉDICo-DENTÁrIA ALTo 
DAs TorrEs, LDA.. PArA APoIo No âmBITo 
EsPECÍFICo DA rEALIZAçÃo DA “sEmANA 
DA sAÚDE orAL Em vILA NovA DE gAIA”
EDoC/2019/55294
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o Contrato de Colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de gaia e a CLI-
PAL – Clínica médico-Dentária Alto das Torres, 
Lda.., para apoio no âmbito específico da reali-
zação da “semana da saúde oral em vila Nova 
de gaia”, nos termos apresentados, com efeitos 
retroativos à data do evento.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs Por sErvIços PrEsTADos PELA Po-
LÍCIA mUNICIPAL No EvENTo “FEIrA DE s. 
mATEUs”, No vALor ToTAL DE €871,92 (oI-
ToCENTos E sETENTA E Um EUros E No-
vENTA E DoIs CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 

LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/53944
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas por 
serviços prestados pela polícia municipal no 
evento “Feira de s. mateus”, no valor total de 
€871,92 (oitocentos e setenta e um euros e no-
venta e dois cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs Por sErvIços PrEsTADos PELos 
BomBEIros sAPADorEs NA AçÃo DE For-
mAçÃo Em PrImEIros soCorros, No vA-
Lor ToTAL DE €381,08 (TrEZENTos E oI-
TENTA E Um EUros E oITo CÊNTImos) + IvA, 
soLICITADo PELA CrUZADA DE BEm-FAZEr 
DA PAZ
EDoC/2019/49046
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas por 
serviços prestados pelos Bombeiros sapadores 
na ação de formação em Primeiros socorros, 
no valor total de €381,08 (trezentos e oitenta e 
um euros e oito cêntimos) + iva, solicitado pela 
Cruzada de Bem-Fazer da Paz, nos termos in-
formados.
ProPosTA DE ATrIBUIçÃo DA mEDALhA 
DE hoNrA Do mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA Ao Dr. JosÉ rAmos-horTA
EDoC/2019/60155
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 para ra-
tificação. 27.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar a proposta de atribuição da medalha de 
honra do município de vila Nova de gaia ao Dr. 
José ramos-horta, apresentada pelo sr. Presi-
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dente, nos termos propostos.
ADITAmENTo Ao ACorDo DE PArCErIA CE-
LEBrADo ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA E o CrE PorTo – CENTro rEgIo-
NAL DE EXCELÊNCIA Em EDUCAçÃo PArA o 
DEsENvoLvImENTo sUsTENTÁvEL DA ÁrEA 
mETroPoLITANA Do PorTo TENDo Em vIs-
TA A ALTErAçÃo Do Nº 3 Do ArTIgo 16º Do 
ProToCoLo CELEBrADo Em 27 DE NovEm-
Bro DE 2015
EDoC/2019/49003
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o aditamento ao Acordo de Parceria cele-
brado entre o município de vila Nova de gaia 
e o CrE Porto – Centro regional de Excelência 
em Educação, para o Desenvolvimento susten-
tável da Área metropolitana do Porto, tendo em 
vista a alteração do nº 3 do Artigo 16º, do pro-
tocolo celebrado em 27 de novembro de 2015, 
nos termos apresentados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal.

DEPArtAMENtO DE PESSOAL
ProPosTA DE CrIAçÃo DE Um PosTo DE 
TrABALho NA CATEgorIA DE grADUADo 
CoorDENADor DA PoLÍCIA mUNICIPAL E 
AUTorIZAçÃo DA ABErTUrA Do rEsPETI-
vo CoNCUrso INTErNo DE ACEsso gErAL
EDoC/2019/57748
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 
municipal a criação de um Posto de Trabalho na 
Categoria de graduado Coordenador da Polí-
cia municipal e para autorização da abertura do 
respetivo concurso interno de acesso geral, nos 
termos informados.
ABErTUrA DE DoIs CoNCUrsos DE rECrU-
TAmENTo, NA FIgUrA DE moBILIDADE IN-

TErNA ENTrE ÓrgÃos
EDoC/2019/59089
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de dois concursos de recru-
tamento, na figura de mobilidade interna entre 
órgãos, nos termos informados. 

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE ADMINIStrAÇÃO E 
FINANÇAS

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €371,12 (TrEZEN-
Tos E sETENTA E Um EUros E DoZE CÊNTI-
mos), PArA DEsLoCAçÃo A PorTo DE rEI, 
rEsENDE, No DIA 25 DE AgosTo DE 2019, 
soLICITADo PELA FUZos – AssoCIAçÃo DE 
FUZILEIros
EDoC/2019/44906
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €371,12 (trezentos e setenta e 
um euros e doze cêntimos), para deslocação a 
Porto de rei, resende, no dia 25 de agosto de 
2019, solicitado pela Fuzos – Associação de Fu-
zileiros, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €789,76 (sETE-
CENTos E oITENTA E NovE EUros E sETEN-
TA E sEIs CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
CorroIos, No DIA 24 DE AgosTo DE 2019, 
soLICITADo PELo grUPo FoLCLÓrICo DA 
mADALENA
EDoC/2019/52623
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. 
03.09.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor total de €789,76 (setecen-
tos e oitenta e nove euros e setenta e seis cên-
timos), ou seja, o valor de €552,83 (quinhentos 
e cinquenta e dois euros e oitenta e três cênti-
mos), para deslocação a Corroios, no dia 24 de 
agosto de 2019, solicitado pelo grupo Folclóri-
co da madalena, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €570,98 (QUI-
NhENTos E sETENTA EUros E NovENTA E 
oITo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A LA-
mEgo, Nos DIAs 24 E 25 DE AgosTo DE 2019, 
soLICITADo PELo CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2019/52627
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €570,98 (quinhentos e setenta 
euros e noventa e oito cêntimos), para deslo-
cação a Lamego, nos dias 24 e 25 de agosto 
de 2019, solicitado pelo Colégio de gaia, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €273,87 (DU-
ZENTos E sETENTA E TrÊs EUros E oITEN-
TA E sETE CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo 
Ao PArQUE NATUrAL Do gErÊs, No DIA 02 
DE sETEmBro DE 2019, soLICITADo PELA AP 
– AssoCIAçÃo Dos ProPrIETÁrIos DA Ur-
BANIZAçÃo vILA D’EsTE, IPss
EDoC/2019/52277
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €273,87 (duzentos e setenta e 

três euros e oitenta e sete cêntimos), para des-
locação ao Parque Natural do gerês, no dia 02 
de setembro de 2019, solicitado pela AP – As-
sociação dos Proprietários da Urbanização vila 
d’Este, IPss, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €350,28 (TrE-
ZENTos E CINQUENTA EUros E vINTE E 
oITo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo Ao 
PEso DA rÉgUA, No DIA 19 DE sETEmBro 
DE 2019, soLICITADo PELo CENTro soCIAL 
E PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2019/57960
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. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €350,28 (trezentos e cinquenta 
euros e vinte e oito cêntimos), para deslocação 
ao Peso da régua, no dia 19 de setembro de 
2019, solicitado pelo Centro social e Paroquial 
de são Pedro de Pedroso, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €468,51 (QUA-
TroCENTos E sEssENTA E oITo EUros E 
CINQUENTA E Um CÊNTImos), PArA DEs-
LoCAçÃo A ArmAmAr, No DIA 15 DE sE-
TEmBro DE 2019, soLICITADo PELA As-
soCIAçÃo grUPo DE CAvAQUINhos “os 
INsEPArÁvEIs”
EDoC/2019/56792
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor total de €468,51 (quatro-
centos e sessenta e oito euros e cinquenta e um 
cêntimos), ou seja, o valor de €327,96 (trezen-
tos e vinte e sete euros e noventa e seis cênti-
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mos), para deslocação a Armamar, no dia 15 de 
setembro de 2019, solicitado pela Associação 
grupo de Cavaquinhos “os Inseparáveis”, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor ToTAL DE €825,08 (oI-
ToCENTos E vINTE E CINCo EUros E oITo 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A CAsCAIs, 
No DIA 22 DE sETEmBro DE 2019, soLICITA-
Do PELA AssoCIAçÃo sErmoNDE CULTU-
rAL
EDoC/2019/58488
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor total de €825,08 (oitocen-
tos e vinte e cinco euros e oito cêntimos), ou 
seja o valor de €577,56 (quinhentos e setenta 
e sete euros e cinquenta e seis cêntimos), para 
deslocação a Cascais, no dia 22 de setembro 
de 2019, solicitado pela Associação sermonde 
Cultural, nos termos informados.
CEDÊNCIA Ao DomÍNIo PÚBLICo DA ÁrEA 
ToTAL DE 96,60m2 PArA (52,00m2 PArA Ar-
rUAmENTo E 44,60m2 PArA PAssEIo), A DE-
sANEXAr Do PrÉDIo UrBANo sITo NA rUA 
14 DE oUTUBro, UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2016/17988
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência ao domínio público da área 
total de 96,60m2 ( 52,00m2 para arruamento 
e 44,60m2 para passeio), a desanexar do pré-
dio urbano sito na rua 14 de outubro, União 
das Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
descrito na segunda Conservatória do regis-
to Predial de vila Nova de gaia sob o número 
5993 – mafamude e inscrito na matriz predial 
sob o artigo 75, o qual provém do artigo 121 ur-

bano da extinta freguesia de mafamude, no âm-
bito do PIP nº 4854/06 - mafamude, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA Ao DomÍNIo PÚBLICo mUNICIPAL 
DA PArCELA DE TErrENo Com A ÁrEA DE 
10,00m2 sITA NA TrAvEssA CâNDIDo Dos 
rEIs – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANTA mA-
rINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, A DEsA-
NEXAr Do PrÉDIo UrBANo LoCALIZADo 
NA INDICADA TrAvEssA CâNDIDo Dos rEIs 
N.º s 16, 32 E 38, ProPrIEDADE DA soCIEDA-
DE “sANDEmAN & C.ª, s.A.”
EDoC/2019/45573
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que o memorando da sandeman 
refere que no âmbito da cedência do terreno, o 
município obrigava a assegurar o cumprimento 
de um conjunto de condições. Perguntou se se 
está a falar de uma cedência ao domínio públi-
co de todo o investimento feito em benefício 
do interesse público. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues confirmou.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1 - aceitar a cedência ao domínio público muni-
cipal da parcela de terreno com a área de 10,00 
m2 sita na Travessa Cândido dos reis, união das 
freguesias de santa marinha e são Pedro da Afu-
rada, a desanexar do prédio urbano localizado 
na indicada travessa Cândido dos reis, n.ºs 16, 
32 e 38, propriedade da sociedade "sandeman 
& C.ª, s.A.", inscrito na matriz predial sob o ar-
tigo 9184 e descrito na Primeira Conservatória 
do registo Predial de vila Nova de gaia sob o 
número 2283 - santa marinha, melhor identifi-
cada na planta de localização emitida pela Di-
visão de operacionalização de reabilitação Ur-
bana da Empresa municipal "gaiurb, Urbanismo 
e habitação, E.m." a tracejado de cor vermelha, 
com vista à construção das "dotações de liga-
ções mecânicas no Centro histórico;
2 - autorizar as contrapartidas referidas nos 
pontos 1 a 5 da informação anexa à etapa1 do 
EDoC/2019/45573.
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CoNTrATo DE CEDÊNCIA, PELA EmPrEsA 
mUNICIPAL “ÁgUAs DE gAIA, Em, s.A.” Ao 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA, DA UTILI-
ZAçÃo Do EDIFÍCIo DEsIgNADo Por “EDIFÍ-
CIo PrAçA”, sITo NA rUA gENErAL TorrEs, 
N.º s 1085 E 1099 E rUA vINTE DE JUNho, Nº 
s 43, 53, 65 E 71 – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso, PELo PrA-
Zo Em QUE vIgorAr A CoNsTITUIçÃo Do 
DIrEITo DE sUPErFÍCIE Do QUAL AQUELA 
EmPrEsA É TITULAr (47 ANos E 4 mEsEs), 
PELo vALor DE €60.000,00 (sEssENTA mIL 
EUros) / ANo + IvA E AProvAçÃo DA mI-
NUTA Do CoNTrATo DE CEDÊNCIA DE UTI-
LIZAçÃo
EDoC/2019/46640
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. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
submeter à Assembleia municipal, o seguinte:
- aceitar a cedência, pela Empresa municipal 
"Águas de gaia, Em, s.A." ao município de vila 
Nova de gaia, da utilização do edifício designa-
do por "Edifício da Praça", sito na rua general 
Torres, n.ºs 1085 e 1099 e rua vinte de Junho, 
n.ºs 43, 53, 65 e 71, união das freguesias de ma-
famude e vilar do Paraíso, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 10832 e descrito na 
segunda Conservatória do registo Predial de 
vila Nova de gaia sob o número 6312 - mafa-
mude, pelo prazo em que vigorar a constituição 
do direito de superfície, do qual aquela Empre-
sa municipal é titular (ou seja pelo prazo de 47 
anos e 4 meses), pelo valor de 60.000,00 €/
ano mais IvA;
- aprovar a minuta do contrato de cedência de 
utilização do indicado edifício.
PrEsTAçÃo DE sErvIços DE vIgILâNCIA E 
sEgUrANçA hUmANA PArA o mUNICÍPIo 
DE vILA NovA DE gAIA – AUTorIZAçÃo DA 
rEALIZAçÃo Do sErvIço EXTrAorDINÁ-
rIo – gAIA WorLD mUsIC E FEsTIvAL ECo 
FAmÍLIAs
EDoC/2019/52570
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. 
06.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do senhor Presidente datado 
de 11.09.2019, que aprovou a realização dos ser-
viços extraordinários de vigilância, bem como, 
a minuta de contrato, nos termos informados.
PrEsTAçÃo DE sErvIços DE vIgILâNCIA E 
sEgUrANçA hUmANA PArA o mUNICÍPIo 
DE vILA NovA DE gAIA – AUTorIZAçÃo DA 
rEALIZAçÃo Do sErvIço EXTrAorDINÁ-
rIo – FIgAIA/2019 – TENDA TArTArUgA
EDoC/2019/56175
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: “Autorizo. À Câma-
ra, para ratificação. 13.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do senhor Presidente datado 
de 13.09.2019, que aprovou a realização dos ser-
viços extraordinários de vigilância, bem como, 
a minuta de contrato, nos termos informados.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A AssoCIAçÃo CUIDADorEs DE 
PorTUgAL TENDo Em vIsTA o DEsENvoL-
vImENTo oU CooPErAçÃo Em ProJETos 
DE INovAçÃo ComUNs, NomEADAmENTE 
DE INvEsTIgAçÃo CIENTÍFICA, DEsENvoL-
vImENTo DE soLUçÕEs INovADorAs E/oU 
INTErvENçÃo ComUNITÁrIA QUE vIsEm A 
mELhorIA DA QUALIDADE DE vIDA Dos CUI-
DADorEs INFormAIs, DE âmBITo rEgIo-
NAL, NACIoNAL E/oU INTErNACIoNAL
EDoC/2019/51384
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a As-
sociação Cuidadores de Portugal, tendo em vis-
ta o desenvolvimento ou cooperação em pro-
jetos de inovação comuns, nomeadamente de 
investigação científica, desenvolvimento de so-
luções inovadoras e/ou intervenção comunitá-
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ria, que visem a melhoria da qualidade de vida 
dos cuidadores informais, de âmbito regional, 
nacional e/ou internacional, nos termos apre-
sentados.
ProToCoLo A CELEBrAr ENTrE o mUNI-
CÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E moBI.E, s.A. 
TENDo Em vIsTA A DINAmIZAçÃo DA UTILI-
ZAçÃo DE vEÍCULos ELÉTrICos No mUNI-
CÍPIo DE vILA NovA DE gAIA, mEDIANTE A 
DIsPoNIBILIZAçÃo Aos UTILIZADorEs DE 
vEÍCULos ELÉTrICos DE PosTos DE CAr-
rEgAmENTo NormAL
sgC/2019/10
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo a celebrar entre o municí-
pio de vila Nova de gaia e moBI.E, s.A. tendo 
em vista a dinamização da utilização de veícu-
los elétricos no município de vila Nova de gaia, 
mediante a disponibilização aos utilizadores de 
veículos elétricos de postos de carregamento 
normal, nos termos apresentados.
saiu da reunião o senhor vereador, Eng.º Patro-
cínio miguel vieira de Azevedo
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo PArA o DEsENvoLvImEN-
To DE oLIvAL – oLIvAL soCIAL PArA APoIo 
mUNICIPAL Às oBrAs A DEsENvoLvEr PELA 
AssoCIAçÃo
EDoC/2019/54576
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Associação 
para o Desenvolvimento de olival – olival so-
cial, para apoio municipal às obras a desenvol-
ver pela associação, nos termos apresentados.
Entrou na reunião o senhor vereador, Eng.º Pa-
trocínio miguel vieira de Azevedo
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 

E A AmI – AssoCIAçÃo mUsEU DA ImPrENsA 
PArA APoIo FINANCEIro À EDIçÃo Do Por-
To CArTooN/2019, No vALor DE €10.600,00 
(DEZ mIL E sEIsCENTos EUros
EDoC/2019/51556
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a AmI 
– Associação museu da Imprensa, para apoio fi-
nanceiro à Edição do Porto Cartoon/2019, no 
valor de €10.600,00 (dez mil e seiscentos eu-
ros, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o gAIENsE – ComUNICAçÃo E EvENTos, 
UNIPEssoAL, LDA., PArA APoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo DA 6ª EDIçÃo Do EvEN-
To “gAIA É FADo”, No vALor DE €19.920,00 
(DEZANovE mIL NovECENTos E vINTE EU-
ros) + IvA
EDoC/2019/57930
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. 
29.09.2019”
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura fez a seguinte declaração: “voto contra 
no seguimento e em consonância com as posi-
ções tomadas anteriormente sobre este tipo de 
parcerias.”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do Ps e 1 voto contra do PPD/
PsD, aprovar o Acordo de Colaboração a cele-
brar entre o município de vila Nova de gaia e o 
gaiense – Comunicação e Eventos, Unipessoal, 
Lda.., para apoio financeiro à realização da 6ª 
Edição do Evento “gaia é Fado”, no valor de 
€19.920,00 (dezanove mil novecentos e vinte 
euros) + IvA, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AmvP - ACADEmIA DE mÚsICA DE vILAr 
Do PArAÍso, LDA., PArA APoIo FINANCEIro 
À rEALIZAçÃo Do CoNCUrso CIDADE gAIA 
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2019
EDoC/2019/55673
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. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e a AmvP - 
Academia de música de vilar do Paraíso, Lda.., 
para apoio financeiro à realização do Concurso 
Cidade gaia 2019, nos termos informados.
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) – rEvogAçÃo DE DELIBErAçÃo DE 
27.06.2019 – EsTorNo DE vErBA 
EDoC/2019/37143
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. 
01.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar o Acordo a celebrar entre o município de 
vila Nova de gaia e o Agrupamento 575 de s. 
Félix da marinha, aprovado pela Câmara muni-
cipal em 27 de junho de 2019 e estornar o cabi-
mento e compromisso da verba de €50 000,00 
(cinquenta mil euros), nos termos informados.
ADITAmENTo Ao CoNTrATo INTErADmI-
NIsTrATIvo DE DELEgAçÃo DE ComPETÊN-
CIAs No âmBITo Do sErvIço PÚBLICo DE 
TrANsPorTE DE PAssAgEIros CELEBrADo 
ENTrE A ÁrEA mETroPoLITANA Do PorTo 
E o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2019/58560
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao contrato interadminis-
trativo de delegação de competências no âm-
bito do serviço público de transporte de passa-

geiros celebrado entre a Área metropolitana do 
Porto e o município de vila Nova de gaia, nos 
termos apresentados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal.
rETIFICAçÃo Ao ACorDo DE PArCErIA 
Com A AssoCIAçÃo AmIgos Do soLAr 
CoNDEs DE rEsENDE – CoNFrArIA QUEI-
rosIANA – TrABALhos DE INvEsTIgAçÃo E 
APoIo TÉCNICo No soLAr CoNDEs DE rE-
sENDE E AProvAçÃo Do DEsCABImENTo E 
EsTorNo DA vErBA rEmANEsCENTE
EDoC/2019/58035
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a retificação da cláusula segunda da 
minuta do Acordo de Parceria a celebrar com a 
Confraria Queirosiana aprovado na reunião da 
Câmara municipal de 27.06.2019 e o descabi-
mento e estorno da verba remanescente, nos 
termos informados. 
ADENDA rETIFICATIvA Ao ACorDo DE Co-
LABorAçÃo CELEBrADo ENTrE o mUNICÍ-
PIo DE vILA NovA DE gAIA E A FÁBrICA DA 
IgrEJA PAroQUIAL DE s. PEDro DE PEDro-
so PArA APoIo FINANCEIro Às oBrAs DE 
rEQUALIFICAçÃo DA CAPELA DE s. BArTo-
LomEU
EDoC/2019/57171
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda retificativa ao Acordo de Co-
laboração celebrado entre o município de vila 
Nova de gaia e a Fábrica da Igreja Paroquial de 
s. Pedro de Pedroso, para apoio financeiro às 
obras de requalificação da Capela de s. Barto-
lomeu, nos termos informados. 
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL – PrEsTAçÃo DE sErvIços 
DE FormAçÃo, sEgUrANçA E DEsENvoLvI-
mENTo DE ATIvIDADEs AQUÁTICAs NAs PIs-
CINAs mUNICIPAIs – AProvAçÃo DA ATA DE 
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JÚrI
EDoC/2019/13841
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
16.09.2019 que aprovou a ata do júri relativa 
ao Concurso Público com Publicidade Interna-
cional – Prestação de serviços de Formação, 
segurança e Desenvolvimento de Atividades 
Aquáticas nas Piscinas municipais, nos termos 
informados. 
mais foi deliberado autorizar o respetivo estor-
no da verba alocada ao presente procedimento.
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL PArA CoNTrATAçÃo DA 
PrEsTAçÃo DE sErvIços PArA ForNECI-
mENTo DE rEFEIçÕEs PArA rEUNIÕEs E INI-
CIATIvAs INsTITUCIoNAIs PromovIDAs Nos 
vÁrIos EQUIPAmENTos mUNICIPAIs Do mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA – AProvA-
çÃo Do rELATÓrIo FINAL E DAs mINUTAs 
Dos CoNTrATos
EDoC/2019/35660
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. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o conteúdo do relatório Final, de-
signadamente, adjudicar o concurso público 
para prestação de serviços para o fornecimen-
to de refeições para reuniões e iniciativas insti-
tucionais promovidas nos vários equipamentos 
municipais do município de vila Nova de gaia, 
para o lote 1 à proposta reportada pela gertal 
– Companhia geral de restaurantes e Alimen-
tação, s.A., e para o Lote 2 à proposta sTATUs-
vogA, Lda., nos seguintes termos: 
a) Lote 1 – 600.000,00 €, acrescido de IvA à 
taxa legal em vigor; 
b) Lote 2 – 50.000,00 €, acrescido de IvA à 
taxa legal em vigor;
2. Aprovar as minutas dos contratos;
3. Autorizar que se proceda à notificação dos 

adjudicatários para entrega dos documentos 
de habilitação e, no caso do Lote 1, entrega, ain-
da, da caução. 
LoCAçÃo DE EQUIPAmENTos DE soNo-
PLAsTIA E LUmINoTÉCNICA/AUDIovIsUAIs E 
mULTImÉDIA PArA os EvENTos E CErImÓ-
NIAs PromovIDAs E/oU APoIADAs PELo 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA – APro-
vAçÃo Do rELATÓrIo FINAL E AProvAçÃo 
DA mINUTA Do CoNTrATo
EDoC/2019/25978
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
nos termos informados, o seguinte: 
1. Aprovar o teor do relatório final, da qual de-
corre a proposta de adjudicação da presente 
locação de equipamentos à proposta reporta-
da pela empresa AUDIo LUZ – sérgio Bandei-
ra, Unipessoal Lda.., pelo montante máximo de 
€348 000,00 + IvA à taxa de 23%;
2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Autorizar que se proceda à notificação do 
adjudicatário para que apresente os documen-
tos de habilitação e caução, nos termos, prazos 
e condições contidos no programa do concurso 
e CCP.
ProCEDImENTo “BIBLIoTECA PÚBLICA mU-
NICIPAL DE vILA NovA DE gAIA – rEABILITA-
çÃo E moDErNIZAçÃo Do EDIFÍCIo PrINCI-
PAL” – CADUCIDADE DA ADJUDICAçÃo
EDoC/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
I. Declarar a caducidade da adjudicação pelos 
fundamentos invocados em a) e d) da informa-
ção INT-CmvNg/2019/39205;
II. ordenar a notificação da intenção de decla-
ração da caducidade da adjudicação, para efei-
tos de audiência prévia, concedendo-se:  
i) Um prazo de 5 dias úteis, em cumprimento 
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do Ponto 20.5 do PP e do nº 2 do artigo 86º 
do CCP, para pronúncia relativamente à falta de 
apresentação de documentos de habilitação no 
prazo estabelecido no PP;  
ii) Um prazo de 10 dias úteis, por aplicação do 
prazo geral previsto nos artigos 100º e seguin-
tes do CPA, para pronúncia relativamente à não 
apresentação da caução no prazo legal, previs-
to no nº 1 do artigo 91º do CCP.  
III. No caso de não haver pronúncia por parte 
da entidade adjudicatária, declarar (definitiva-
mente) a caducidade da adjudicação e a ad-
judicação da proposta classificada em lugar 
subsequente nos termos do relatório Final, a 
saber, apresentada pelo concorrente Pascoal e 
veneza, Ld.ª, pelo valor de 1.298.676,94€ (um 
milhão, duzentos e noventa e oito mil, seiscen-
tos e setenta e seis euros e noventa e quatro 
cêntimos), acrescido de IvA à taxa legal em vi-
gor, assim como as notificações para que apre-
sente os documentos de habilitação, bem como 
entregue a caução, conforme estabelecido no 
programa do concurso.
saiu da reunião o senhor Presidente da Câma-
ra, Prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
ACorDo DE CooPErAçÃo Com A FEDErA-
çÃo DAs CoLETIvIDADEs DE vILA NovA DE 
gAIA (FCvNg) – rEvogAçÃo Do ACorDo 
rATIFICADo PELA CâmArA mUNICIPAL Em 
05 DE NovEmBro DE 2018
EDoC/2019/60523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
revogar, por mútuo acordo, o Acordo de Coo-
peração com a Federação das Coletividades de 
vila Nova de gaia (FCvNg), ratificado pela Câ-
mara municipal em 05 de novembro de 2018 e, 
em consequência, dar sem efeito o apoio con-
substanciado numa comparticipação não finan-
ceira, no montante de €170,10, acrescido de IvA 
à taxa legal em vigor, nos termos informados.
ACorDo DE CooPErAçÃo Com A FEDErA-
çÃo DAs CoLETIvIDADEs DE vILA NovA DE 
gAIA (FCvNg) – rEvogAçÃo Do ACorDo 
rATIFICADo PELA CâmArA mUNICIPAL Em 

21 DE mAIo DE 2018
EDoC/2019/60521
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. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, re-
vogar, por mútuo acordo, o Acordo de Coopera-
ção com a Federação das Coletividades de vila 
Nova de gaia (FCvNg), ratificado pela Câmara 
municipal em 21 de maio de 2018 e, em conse-
quência, a devolução ao município do montante 
de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) por 
parte da FCvNg, nos termos informados.
Entrou na reunião o senhor Presidente da Câ-
mara, Prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DAs 
TAXAs DE INsTALAçÃo DE rECINTo ImPro-
vIsADo, No vALor DE €120,46 (CENTo E vIN-
TE EUros E QUArENTA E sEIs CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA
EDoC/2019/49308
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas de instalação de recinto improvisa-
do, no valor de €120,46 (cento e vinte euros e 
quarenta e seis cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de santa marinha e são Pedro da 
Afurada, 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 DAs FEsTAs Em hoNrA Do sENhor 
Do PALhEIrINho”, rEALIZADo No DIA 04 
DE AgosTo DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€178,80 (CENTo E sETENTA E oITo EUros E 
oITENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁ-
BrICA DA IgrEJA DA PAroQUIA DE sÃo PE-
Dro DE AvINTEs
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EDoC/2019/45568
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão das Festas 
em honra do senhor do Palheirinho”, realizado 
no dia 04 de agosto de 2019, no montante de 
€125,16 (cento e vinte e cinco euros e dezas-
seis cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €178,80 (cento e setenta e oito euros 
e oitenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja da Paróquia de são Pedro de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DAs FEsTAs Em hoNrA Do Nosso 
sENhor Do TrIUNFo”, rEALIZADo No DIA 
18 DE AgosTo DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€656,55 (sEIsCENTos E CINQUENTA E sEIs 
EUros E CINQUENTA E CINCo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DAs FrEgUEsIAs 
DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/41324
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão das Festas 
em honra do Nosso senhor do Triunfo”, reali-
zado no dia 18 de agosto de 2019, no montante 
de €459,59 (quatrocentos e cinquenta e nove 
euros e cinquenta e nove cêntimos), correspon-
dente a 70% do valor total de €656,55 (seiscen-
tos e cinquenta e seis euros e cinquenta e cinco 
cêntimos), solicitado pela União das Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-

CIssÃo Em hoNrA DE sANTo ovÍDIo”, rEA-
LIZADo No DIA 01 DE sETEmBro DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €570,00 (QUINhENTos E 
sETENTA EUros), soLICITADo PELA UNIÃo 
DAs FrEgUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do 
PArAÍso
EDoC/2019/44943
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão  em honra de 
santo ovídio”, realizado no dia 01 de setembro 
de 2019, no montante de €399,00 (trezentos e 
noventa e nove euros), correspondente a 70% 
do valor total de €570,00 (quinhentos e seten-
ta euros), solicitado pela União das Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA DA CEBoLA”, rEALIZADo DE 05 A 09 DE 
sETEmBro DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€1.251,75 (mIL DUZENTos E CINQUENTA E Um 
EUros E sETENTA E CINCo CÊNTImos), so-
LICITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE vI-
LAr DE ANDorINho
EDoC/2019/52642
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento das ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “Festa da Cebola”, realizado 
de 05 a 09 de setembro de 2019, no montante 
de €876,23 (oitocentos e setenta e seis euros e 
vinte e três cêntimos), correspondente a 70% 
do valor total de €1.251,75 (mil duzentos e cin-
quenta e um euros e setenta e cinco cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de vilar de 
Andorinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
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TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “vIA 
sACrA PÚBLICA”, rEALIZADo No DIA 19 DE 
ABrIL DE 2019, No vALor ToTAL DE €894,00 
(oIToCENTos E NovENTA E QUATro EU-
ros), soLICITADo PELA PArÓQUIA DE sAN-
TA mArIA DE gULPILhArEs
EDoC/2019/24148
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “via sacra Pública”, rea-
lizado no dia 19 de abril de 2019, no montante 
de € 625,80 (seiscentos e vinte e cinco euros 
e oitenta cêntimos), correspondente a 70% do 
valor total de €894,00 (oitocentos e noventa e 
quatro euros), solicitado pela Paróquia de san-
ta maria de gulpilhares, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE sÃo BArToLomEU”, 
rEALIZADo No DIA 25 DE AgosTo DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €258,30 (DUZENTos E 
CINQUENTA E oITo EUros E TrINTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA 
DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2019/48855
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento das ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “Procissão em honra de são 
Bartolomeu”, realizado no dia 25 de agosto de 
2019, no montante de €180,81 (cento e oitenta 
euros e oitenta e um cêntimos), corresponden-
te a 70% do valor total de €258,30 (duzentos e 
cinquenta e oito euros e trinta cêntimos), soli-
citado pela Fábrica da Igreja de são Pedro de 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 

TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsI-
To, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FEsTAs Em hoNrA DA NossA sENhorA 
DA sAÚDE”, rEALIZADo ENTrE os DIAs 10 
E 16 DE AgosTo DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €366,00 (TrEZENTos E sEssENTA E sEIs 
EUros), soLICITADo PELA CoNFrArIA DE 
NossA sENhorA DA sAÚDE, rEPrEsEN-
TADA PELo sENhor ALFrEDo FErNANDo 
FErrEIrA ALvEs
EDoC/2019/44223
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento das ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “Festas em honra da Nossa 
senhora da saúde”, realizado entre os dias 10 e 
16 de agosto de 2019, no montante de €256,20 
(duzentos e cinquenta e seis euros e vinte cên-
timos), correspondente a 70% do valor total de 
€366,00 (trezentos e sessenta e seis euros), 
solicitado pela Confraria de Nossa senhora da 
saúde, representada pelo senhor Alfredo Fer-
nando Ferreira Alves, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CI-
NEmA Ao Ar LIvrE”, rEALIZADo DE 31 DE 
AgosTo A 01 DE sETEmBro DE 2019, No vA-
Lor ToTAL DE €116,60 (CENTo E DEZAssEIs 
EUros E sEssENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PEDroso E 
sEIXEZELo
EDoC/2019/48320
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Cinema ao Ar Livre”, 
realizado de 31 de agosto a 01 de setembro de 
2019, no montante de €81,62 (oitenta e um eu-
ros e sessenta e dois cêntimos), corresponden-
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te a 70% do valor total de €116,60 (cento e de-
zasseis euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de Pedroso e seixe-
zelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DAs FEsTAs Em hoNrA DE sANTA 
EULÁLIA”, rEALIZADo No DIA 25 DE Agos-
To DE 2019, No vALor ToTAL DE €238,40 
(DUZENTos E TrINTA E oITo EUros E QUA-
rENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrI-
CA DA IgrEJA PAroQUIAL DE oLIvEIrA Do 
DoUro
EDoC/2019/49645
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão das Festas 
em honra de santa Eulália”, realizado no dia 25 
de agosto de 2019, no valor total de €238,40 
(duzentos e trinta e oito euros e quarenta cênti-
mos), solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial 
de oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs Em hoNrA DE NossA sENhorA Dos 
rEmÉDIos DE oLIvAL”, rEALIZADo DE 02 A 
09 DE sETEmBro DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €1.275,45 (mIL DUZENTos E sETENTA E 
CINCo EUros E QUArENTA E CINCo CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTU-
mA
EDoC/2019/43101
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de Nos-

sa senhora dos remédios de olival”, realizado 
de 02 a 09 de setembro de 2019, no montante 
de € 892,82 (oitocentos e noventa e dois eu-
ros e oitenta e dois cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €1.275,45 (mil duzentos 
e setenta e cinco euros e quarenta e cinco 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 Em hoNrA DE NossA sENhorA DA 
sAÚDE DE sANDIm”, rEALIZADo No DIA 11 
DE AgosTo DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€129,15 (CENTo E vINTE E NovE EUros E 
QUINZE CÊNTImos), soLICITADo PELA Co-
mIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA DE NossA 
sENhorA DA sAÚDE DE sANDIm, rEPrE-
sENTADA PELo sENhor ANTÓNIo mArTINs 
BArBosA
EDoC/2019/40505
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra de 
Nossa senhora da saúde de sandim”, realizado 
no dia 11 de agosto de 2019, no montante de 
€ 90,41 (noventa euros e quarenta e um cên-
timos), correspondente a 70% do valor total 
de €129,15 (cento e vinte e nove euros e quinze 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
em honra de Nossa senhora da saúde de san-
dim, representada pelo senhor António martins 
Barbosa, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “81ª 
voLTA A PorTUgAL Em BICICLETA”, rEA-
LIZADo No DIA 11 DE AgosTo DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €1.369,55 (mIL TrEZENTos 
E sEssENTA E NovE EUros E CINQUENTA E 
CINCo CÊNTImos), soLICITADo Por NUNo 
PEDrINho, DA DIvIsÃo DE gEsTÃo DE EQUI-
PAmENTos E EvENTos
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EDoC/2019/46849
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “81ª volta a Portugal em 
Bicicleta”, realizado no dia 11 de agosto de 2019, 
no valor total de €1.369,55 (mil trezentos e ses-
senta e nove euros e cinquenta e cinco cênti-
mos), solicitado por Nuno Pedrinho, da Divisão 
de gestão de Equipamentos e Eventos, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DAs FEsTAs Em hoNrA DE NossA 
sENhorA Do AmPAro, sÃo vICENTE E sÃo 
TomÉ”, rEALIZADo No DIA 01 DE sETEmBro 
DE 2019, No vALor ToTAL DE €258,30 (DU-
ZENTos E CINQUENTA E oITo EUros E TrIN-
TA CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA DE 
FrEgUEsIA DE sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/46063
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão das Festas 
em honra de Nossa senhora do Amparo, são 
vicente e são Tomé”, realizado no dia 01 de se-
tembro de 2019, no montante de €180,81 (cento 
e oitenta euros e oitenta e um cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €258,30 
(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cên-
timos), solicitado pela Junta de Freguesia de 
são Félix da marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs DE s. PEDro - AFUrADA”, rEALIZADo 
DE 20 A 29 DE JUNho DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €2.934,40 (DoIs mIL NovECEN-

Tos E TrINTA E QUATro EUros E QUArEN-
TA CÊNTImos), soLICITADo PELA ComIssÃo 
DE FEsTAs Do PADroEIro Dos PEsCADo-
rEs DE sÃo PEDro DA AFUrADA E UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo 
PEDro DA AFUrADA
EDoC/2019/38568
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas de s. Pedro - Afu-
rada”, realizado de 20 a 29 de junho de 2019, no 
montante de €2 054,08 (dois mil e cinquenta e 
quatro euros e oito cêntimos), corresponden-
te a 70% do valor total de €2.934,40 (dois mil 
novecentos e trinta e quatro euros e quarenta 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
do Padroeiro dos Pescadores de são Pedro da 
Afurada e União de Freguesias de santa mari-
nha e são Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs DE sANTo ovÍDIo - mAFAmUDE”, rEA-
LIZADo DE 28 DE AgosTo E 03 DE sETEm-
Bro DE 2019, No vALor ToTAL DE €1.503,74 
(mIL QUINhENTos E TrÊs EUros E sETEN-
TA E QUATro CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE mAFAmUDE E vI-
LAr Do PArAÍso
EDoC/2019/45467
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festas de santo ovídio 
- mafamude”, realizado de 28 de agosto e 03 de 
setembro de 2019, no montante de €1 052,62 
(mil e cinquenta e dois euros e sessenta e dois 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
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de €1.503,74 (mil quinhentos e três euros e se-
tenta e quatro cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
DAs CAvADAs vELhAs, JUNTo Ao ENTroN-
CAmENTo Com A rUA FIgUEIrA DE mATo 
– UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sErZEDo E PE-
rosINho
EDoC/2019/33878
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Postura municipal de Trânsito na rua das 
Cavadas velhas, junto ao entroncamento com a 
rua Figueira de mato, União de Freguesias de 
serzedo e Perosinho, nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo No CrU-
ZAmENTo ENTrE A rUA DE sÃo PEDro E A 
rUA NovA DE BrANDArIZ – UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE sErZEDo E PErosINho
EDoC/2018/67639
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito no cru-
zamento entre a rua de são Pedro e a rua Nova 
de Brandariz, União de Freguesias de serzedo e 
Perosinho, nos termos informados.
PosTUrAs mUNICIPAIs DE TrâNsITo – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sErZEDo E PErosINho
EDoC/2018/23947
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as Posturas municipais de Trânsito, na 
União de Freguesias de serzedo e Perosinho, 
nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
NovA Do Agro, No Troço ComPrEENDIDo 
ENTrE A rUA ANsELmo DE BrAANCAmP E A 

rUA Do EIrADo – FrEgUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/35094
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito na rua 
Nova do Agro, no troço compreendido entre a 
rua Anselmo de Braancamp e a rua do Eirado, 
freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA TrA-
vEssA DAs FoNTAÍNhAs – UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE sErZEDo E PErosINho
EDoC/2019/41588
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito na Tra-
vessa das Fontaínhas, União de Freguesias de 
serzedo e Perosinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUgAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2019, sITo NA rUA ANTÓNIo FEr-
rEIrA BrAgA JÚNIor – FrEgUEsIA DE CANI-
DELo, No vALor DE €720,49 (sETECENTos 
E vINTE EUros E QUArENTA E NovE CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUE-
sIA DE CANIDELo
EDoC/2019/2466
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. 
29.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua António Ferreira Braga Júnior, freguesia 
de Canidelo, no valor de €720,49 (setecentos e 
vinte euros e quarenta e nove cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
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TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIs LUgA-
rEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA 
o ANo DE 2019, sITos NA rUA CoDEssAL – 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA, No vALor DE €1.440,98 
(mIL QUATroCENTos E QUArENTA EUros 
E NovENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA AssoCIAçÃo DE soCorros mÚTUos 
NossA sENhorA DA EsPErANçA DE sAN-
DIm
EDoC/2019/2235
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento da taxa 
referente à licença de dois lugares de estacio-
namento privativo para o ano de 2019, sitos na 
rua Codessal, União de Freguesias de sandim, 
olival, Lever e Crestuma, no valor de €1.440,98 
(mil quatrocentos e quarenta euros e noventa 
e oito cêntimos), solicitado pela Associação de 
socorros mútuos Nossa senhora da Esperança 
de sandim, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIs LU-
gArEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo 
PArA o ANo DE 2019, sITos NA vErEDA D. 
XImENEs BELo –FrEgUEsIA DE oLIvEIrA 
Do DoUro, No vALor DE €2 161,46 (DoIs 
mIL CENTo E sEssENTA E Um EUros E QUA-
rENTA E sEIs CÊNTImos), soLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEgUEsIA DE oLIvEIrA Do DoU-
ro – rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE Câ-
mArA DE 04.03.2019
EDoC/2019/78915
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. 
20.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 04.03.2019, 
passando a Câmara a aprovar o pedido de isen-
ção de pagamento da taxa referente à licença 
de dois lugares de estacionamento privativo 
para o ano de 2019, sitos na vereda D. Ximenes 
Belo, freguesia de oliveira do Douro, no valor 

de €2 161,46 (dois mil cento e sessenta e um eu-
ros e quarenta e seis cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
EsCoLA BÁsICA DE vALADArEs – rEQUALI-
FICAçÃo E moDErNIZAçÃo DAs INsTALA-
çÕEs – CoNTrATo ADICIoNAL Nº 3
EDoC2019/49143
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: “Autorizo. À Câma-
ra para ratificação. 29.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
29.08.2019 que aprovou o contrato adicional nº 
3, relativo à empreitada “Escola Básica de vala-
dares – requalificação e modernização das Ins-
talações”, nos termos informados.
CoNCUrso PÚBLICo PArA A EmPrEITADA 
“PAvILhÃo mUNICIPAL DE oLIvAL – soLC” – 
AProvAçÃo Do rELATÓrIo FINAL E APro-
vAçÃo DA mINUTA Do CoNTrATo
EDoC/2019/9596
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. 
19.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o teor do relatório Final, do qual 
decorre a proposta de adjudicação à propos-
ta reportada pela Tecnocampo - sociedade de 
Construções e obras Públicas, sA, pelo valor 
global de € 1.319.458,53 + IvA, à taxa legal em 
vigor;
2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Autorizar para que se proceda à notificação 
do adjudicatário para apresentação dos docu-
mentos de habilitação previstos em Programa 
de Concurso, bem como prestar caução, tudo 
nos termos e prazos previstos naquela peça.

DIrEÇÃO MuNICIPAL PArA A INCLuSÃO 
SOCIAL

ATrIBUIçÃo DE AUXÍLIos ECoNÓmICos 
No âmBITo DA AçÃo soCIAL EsCoLAr 
2019/2020 – ProPosTA DE EsCALÃo A E DE 
EsCALÃo B
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EDoC/2019/58974
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição dos escalões A e B da 
ação social escolar aos alunos da tabela anexa 
à etapa 1 do EDoC/2019/58974 e nos termos 
da informação anexa à mesma, cujos efeitos em 
termos de atribuições de auxílios económicos 
e cálculo do custo da refeição, se repercutirão 
a partir do início do presente ano escolar, ou 
seja, a partir do dia 1 de setembro de 2019, nos 
termos informados.
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 Às oBrAs DE rEPArAçÃo, mA-
NUTENçÃo E mELhorIA DAs INsTALAçÕEs 
DEsPorTIvAs, No moNTANTE ToTAL DE 
€6.080,00 (sEIs mIL E oITENTA EUros)
EDoC/2019/51674
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. 
30.09.2019”
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 às obras de repa-
ração, manutenção e melhoria das instalações 
desportivas, no montante total de €6 080,00 
(seis mil e oitenta euros), nos termos apresen-
tados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DEsPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CLUBE DEsPorTIvo E 
CULTUrAL DA APPACDm PArA APoIo FI-
NANCEIro À PArTICIPAçÃo No XI TorNEIo 
INTErNACIoNAL DE FUTEBoL ADAPTADo – 
ALBUFEIrA 2019, No moNTANTE ToTAL DE 
€1.350,00 (mIL TrEZENTos E CINQUENTA EU-
ros)
EDoC/2019/54533
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. 
01.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e o Clube Desportivo e Cultural da APPACDm, 
para apoio financeiro à participação no XI Tor-
neio Internacional de Futebol Adaptado – Al-
bufeira 2019, no montante total de €1.350,00 
(mil trezentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo-ProgrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FEDErAçÃo PorTUgUEsA DE TÉNIs DE 
mEsA PArA APoIo FINANCEIro Ao DEsEN-
voLvImENTo DA moDALIDADE DE TÉNIs DE 
mEsA DE ALTA PErFormANCE No C.A.r. DE 
vILA NovA DE gAIA, No moNTANTE ToTAL 
DE €72.000,00 (sETENTA E DoIs mIL EUros)
EDoC/2019/51590
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. 
01.10.2019”
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 a Federa-
ção Portuguesa de Ténis de mesa, para apoio 
financeiro ao desenvolvimento da modalida-
de de Ténis de mesa de Alta Performance no 
C.A.r. de vila Nova de gaia, no montante total 
de €72.000,00 (setenta e dois mil euros) nos 
termos apresentados.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A UNI-
DADE DE APoIo Do ComANDo Do PEssoAL 
Do QUArTEL DA sErrA Do PILAr TENDo Em 
vIsTA A rEALIZAçÃo Do EvENTo “vI DUA-
TLo BTT – PoLACos DA sErrA”
EDoC/2019/57432
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. 
18.09.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Unidade de 
Apoio do Comando do Pessoal do Quartel da 
serra do Pilar, tendo em vista a realização do 
evento “vI DUATLo BTT – Polacos da serra”, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, Aos UTENTEs DA 
AssoCIAçÃo CoNsELho DE sÉNIorEs 
Dos ProPrIETÁrIos DA UrBANIZAçÃo DA 
vILA D’EsTE, No vALor DE €2.418,75 (DoIs 
mIL QUATroCENTos E DEZoITo EUros E 
sETENTA E CINCo CÊNTImos), DUrANTE o 
ANo LETIvo 2019/2020, soLICITADo PELA 
AssoCIAçÃo CoNsELho DE sÉNIorEs Dos 
ProPrIETÁrIos DA UrBANIZAçÃo DA vILA 
D’EsTE
EDoC/2019/52992
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina municipal de vila 
d’Este, aos utentes da Associação Conselho de 
séniores dos Proprietários da Urbanização da 
vila d’Este, no valor de €2.418,75 (dois mil qua-
trocentos e dezoito euros e setenta e cinco cên-
timos), durante o ano letivo 2019/2020, solici-
tado pela Associação Conselho de séniores dos 
Proprietários da Urbanização da vila d’Este, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI E DE vILA D’EsTE, Aos 
UTENTEs DA APPACDm – AssoCIAçÃo Por-
TUgUEsA DE PAIs E AmIgos Do CIDADÃo 
DEFICIENTE mENTAL, No vALor DE €3.262,51 
(TrÊs mIL DUZENTos E sEssENTA E DoIs 
EUros E CINQUENTA E Um CÊNTImos), DU-
rANTE o ANo LETIvo 2019/2020, soLICI-
TADo PELA APPACDm – AssoCIAçÃo Por-
TUgUEsA DE PAIs E AmIgos Do CIDADÃo 
DEFICIENTE mENTAL
EDoC/2019/53270
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina municipal de vila 
d’Este, aos utentes da APPACDm – Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão De-
ficiente mental, no valor de €3.262,51 (três mil 
duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta e 
um cêntimos), durante o ano letivo 2019/2020, 
solicitado pela APPACDm – Associação Portu-
guesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
mental, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, Aos ALUNos Por-
TADorEs DE DEFICIÊNCIA DA EsCoLA sE-
CUNDÁrIA Dr. JoAQUIm gomEs FErrEIrA 
ALvEs, No vALor DE €675,00 (sEIsCENTos 
E sETENTA E CINCo EUros), DUrANTE o 
ANo LETIvo 2019/2020, soLICITADo PELA 
EsCoLA sECUNDÁrIA Dr. JoAQUIm gomEs 
FErrEIrA ALvEs
EDoC/2019/50877
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina municipal de vila 
d’Este, aos alunos portadores de deficiência da 
escola secundária Dr. Joaquim gomes Ferreira 
Alves, no valor de €675,00 (seiscentos e seten-
ta cinco euros), durante o ano letivo 2019/2020, 
solicitado pela Escola secundária Dr. Joaquim 
gomes Ferreira Alves, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE LEvEr, Aos ATLETAs DE CANoA-
gEm Do CLUBE NÁUTICo DE CrEsTUmA, No 
vALor DE €318,75 (TrEZENTos E DEZoITo 
EUros E sETENTA E CINCo CÊNTImos), Com 
EFEITos À ÉPoCA DEsPorTIvA DE 2018/2019, 
soLICITADo PELo CLUBE NÁUTICo DE CrEs-
TUmA
EDoC/2019/13289
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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. 
30.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal de 
Lever, aos atletas de canoagem do Clube Náu-
tico de Crestuma, no valor de €318,75 (trezen-
tos e dezoito euros e setenta e cinco cêntimos), 
com efeitos à época desportiva 2018/2019, so-
licitado pelo Clube Náutico de Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DE PIsCINA mUNI-
CIPAL, No vALor DE €335,00 (TrEZENTos E 
TrINTA E CINCo EUros), DUrANTE o ANo 
LETIvo 2019/2020, soLICITADo Por CArLos 
JosÉ PErEIrA moNTEIro
EDoC/2019/52408
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal, no 
valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco eu-
ros), durante o ano letivo 2019/2020, solicitado 
por Carlos José Pereira monteiro, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DE PIsCINA mUNI-
CIPAL, No vALor DE €1.110,00 (mIL CENTo E 
DEZ EUros), PArA o ANo LETIvo 2019/2020, 
soLICITADo Por PATrÍCIA soFIA DA moTA 
soUsA, Em rEPrEsENTAçÃo Do FILho mE-
Nor LoUrENço soUsA sÁ CoUTo
EDoC/2019/49552
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal, no 
valor de €1.110,00 (mil cento e dez euros), para 

o ano letivo 2019/2020, solicitado por Patrícia 
sofia da mota sousa, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DE PIsCINA mU-
NICIPAL AUrorA CUNhA, No vALor DE 
€1.100,00 (mIL CENTo E DEZ EUros), PArA 
o ANo LETIvo 2019/2020, soLICITADo Por 
mArIA DE LUrDEs NovAIs BrAgA, Em rE-
PrEsENTAçÃo Do FILho TomÁs BrAgA DE 
oLIvEIrA
EDoC/2019/52066
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal Au-
rora Cunha, no valor de €1.100,00 (mil e cem 
euros), para o ano letivo 2019/2020, solicitado 
por maria de Lurdes Novais Braga, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DE PIsCINA mUNI-
CIPAL DA grANJA, No vALor DE €1.105,00 
(mIL CENTo E CINCo EUros), PArA o ANo 
LETIvo 2019/2020, soLICITADo Por CArLA 
PATrÍCIA ALmEIDA goDINho
EDoC/2019/57423
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal da 
granja, no valor de €1.105,00 (mil cento e cinco 
euros), para o ano letivo 2019/2020, solicitado 
por Carla Patrícia Almeida godinho, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DE PIsCINA mUNICI-
PAL DE vILA D’EsTE, No vALor DE €2.205,00 
(DoIs mIL DUZENTos E CINCo EUros), PArA 
o ANo LETIvo 2019/2020, soLICITADo Por 
CrIsTINA rAQUEL TorrEs FErrEIrA, Em 
rEPrEsENTAçÃo Do FILho rUI mÁrIo FEr-
rEIrA DE soUsA
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EDoC/2019/55534
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal vila 
d’Este, no valor de €2.205,00 (dois mil duzen-
tos e cinco euros), para o ano letivo 2019/2020, 
solicitado por Cristina raquel Torres Ferreira, 
nos termos informados.
CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por TELmA mArINA CAr-
vALho roChA
EDoC/2019/58330
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, no âmbito do Programa municipal gaia + In-
clusiva, solicitado por Telma marina Carvalho 
rocha, nos termos informados.
PEDIDo DE APoIo ECoNÓmICo No âmBITo 
Do ProgrAmA mUNICIPAL gAIA+INCLUsIvA 
– EIXo APoIo NA CArÊNCIA ECoNÓmICA E 
EmErgÊNCIA soCIAL, soLICITADo Por AN-
DrEIA FILIPA ALvEs sILvA
EDoC/2019/55055
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do Programa municipal gaia + Inclusiva – 
Eixo Apoio na Carência Económica e Emergên-
cia social, solicitado por Andreia Filipa Alves 
silva, nos termos informados.

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 

“CINEmA Ao Ar LIvrE”, rEALIZADo Nos 
DIAs 31 DE AgosTo E 01 DE sETEmBro DE 
2019, No vALor DE €67,78 (sEssENTA E sETE 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PE-
Droso E sEIXEZELo
EDoC/2019/53777
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Cinema ao Ar Livre”, 
realizado nos dias 31 de agosto e 01 de setem-
bro de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete 
euros e setenta 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 
“FEsTIvAL Do PrEgo”, rEALIZADo Nos DIAs 
20, 21 E 22 DE sETEmBro DE 2019, No vALor 
DE €81,78 (oITENTA E Um EUros E sETENTA 
E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA Asso-
CIAçÃo CArvALhos vIvo
EDoC/2019/51050
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festival do Prego”, 
realizado nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 
2019, no valor de €81,78 (oitenta e um euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Asso-
ciação Carvalhos vivo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“QUArTEL ABErTo”, rEALIZADo Nos DIAs 
31 DE AgosTo E 01 DE sETEmBro DE 2019, 
No vALor DE €67,78 (sEssENTA E sETE EU-
ros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICI-
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TADo PELos BomBEIros voLUNTÁrIos DE 
CoImBrÕEs
EDoC/2019/53363
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Quartel Aberto”, rea-
lizado nos dias 31 de agosto e 01 de setembro 
de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pelos 
Bombeiros voluntários de Coimbrões, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“mADALENA FEsT”, rEALIZADo DE 29 DE 
AgosTo A 01 DE sETEmBro DE 2019, No vA-
Lor DE €95,78 (NovENTA E CINCo EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DA mADALENA
EDoC/2019/49129
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “madalena Fest”, rea-
lizado de 29 de agosto a 01 de setembro de 
2019, no valor de €95,78 (noventa e cinco euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia da madalena, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTA DA CEBoLA 2019”, rEALIZADo Nos 
DIAs 06, 07, 08 E 09 DE sETEmBro DE 2019, 
No vALor DE €95,78 (NovENTA E CINCo EU-
ros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE vILAr 
DE ANDorINho
EDoC/2019/52646

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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Festa da Cebola 2019”, 
realizado nos dias 06, 07, 08 e 09 de setembro 
de 2019, no valor de €95,78 (noventa e cinco 
euros e setenta e oito 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 
“CoNTos mEDIEvAIs”, rEALIZADo Nos 05, 
06, 07, 08 E 09 DE sETEmBro DE 2019, No 
vALor DE €109,78 (CENTo E NovE EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUEsIA PEDroso E sEI-
XEZELo
EDoC/2019/52652
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. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Contos medievais”, 
realizado nos 05, 06, 07, 08 e 09 de setembro 
de 2019, no valor de €109,78 (cento e nove eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia Pedroso e seixezelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“NoITE DE FADos 2019”, rEALIZADo No DIA 
31 DE AgosTo DE 2019, No vALor DE €52,78 
(CINQUENTA E DoIs EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE gULPILhArEs E vALA-
DArEs
EDoC/2019/52170
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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88, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Noite de Fados 2019”, 
realizado no dia 31 de agosto de 2019, no va-
lor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de gulpilhares e valadares, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ANIvErsÁrIo Do grUPo DE AmIgos mo-
TAs E moTorIZADAs CLÁssICAs”, A rEALI-
ZAr Nos DIAs 26 E 27 DE oUTUBro DE 2019, 
No vALor DE €235,89 (DUZENTos E TrINTA 
E CINCo EUros E oITENTA E NovE CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUE-
sIA DE s. FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/57613
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. 
25.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Aniversário do grupo 
de Amigos motas e motorizadas Clássicas”, a 
realizar nos dias 26 e 27 de outubro de 2019, no 
valor de €235,89 (duzentos e trinta e cinco eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de s. Félix da marinha, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “CoNvÍvIo soLIDÁrIo/NoITE BrANCA”, 
rEALIZADo No DIA 28 DE sETEmBro DE 
2019, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELo CENTro soCIAL DE s. mI-
gUEL DE ArCoZELo
EDoC/2019/55480
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Convívio solidário/
Noite Branca”, realizado no dia 28 de setembro 
de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pelo 
Centro social de s. miguel de Arcozelo, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“NoITE BrANCA”, rEALIZADo No DIA 28 DE 
sETEmBro DE 2019, No vALor DE €64,39 
(sEssENTA E QUATro EUros E TrINTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA Asso-
CIAçÃo PrEsErvAr mEmÓrIAs, A.C.r.
EDoC/2019/57561
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. 
18.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Noite Branca”, realiza-
do no dia 28 de setembro de 2019, no valor de 
€64,39 (sessenta e quatro euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Associação Preservar 
memórias, A.C.r., nos termos informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDADE, soLICITADo 
Por sANDro vILAvErDE PINTo E ANDrEIA 
vILAvErDE PINTo – ProCº 4430/19 – CErT – 
FrEgUEsIA DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2019/57203
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
sandro vilaverde Pinto e Andreia vilaverde Pin-



25

 nº 108 | outubro 2019 | boletim municipal

cÂmara municipal

to – Procº 4430/19 – CErT, freguesia de vilar de 
Andorinho, nos termos informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDADE, soLICITADo 
Por FrANçA E mAIA, UNIPEssoAL – ProCº 
4940/19 – CErT – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sErZEDo E PErosINho
EDoC/2019/57205
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
França e maia, Unipessoal – Procº 4940/19 – 
CErT, União de Freguesias de serzedo e Pero-
sinho, nos termos informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDADE, soLICITADo 
Por âNgELo DE oLIvEIrA LoPEs – ProCº 
3161/19 – CErT – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/39077
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. 
16.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição de 
regime de compropriedade, solicitado por ân-
gelo de oliveira Lopes – Procº 3161/19 – CErT, 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA A TÍTULo DE INsPEçÃo DE ELEvA-
DorEs, No moNTANTE gLoBAL DE €154,00 
(CENTo E CINQUENTA E QUATro EUros), 
ProCº 37/EL/03 – ELEv – UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA 
AFUrADA, soLICITADo PELo CENTro so-
CIAL PAroQUIAL DA IgrEJA Do sENhor DA 
vErA CrUZ Do CANDAL
EDoC/2019/58339
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

95, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
20.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
de taxa a título de inspeção de elevadores, no 
montante global de €154,00 (cento e cinquenta 
e quatro euros), Proc.º 37/EL/03 – ELEv, União 
de Freguesias de santa marinha e são Pedro da 
Afurada, solicitado pelo Centro social Paroquial 
da Igreja do senhor da vera Cruz do Candal, 
nos termos informados.

GAIurb urbANISMO E HAbItAÇÃO EM
DEsPEJo DE FÁBIo mANUEL CArvALho DA 
sILvA ArrENDATÁrIo DA hABITAçÃo sITA 
NA rUA hErÓIs Do ULTrAmAr, Nº 78 1º EsQ-
-FrT DA FrEgUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2019/58214
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. 
19.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o despejo de Fábio manuel Carvalho da 
silva, arrendatário da habitação sita na rua he-
róis do Ultramar, nº 78, 1º Esq. – Frt., freguesia 
de Canidelo, nos termos informados.

DIVErSOS
Foi presente o rEsUmo DIÁrIo DE TEsoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
Dos sENhorEs mUNÍCIPEs
otávio mota- manifestou o seu agrado pela des-
centralização das reuniões públicas de Câmara. 
referiu-se a problemas existentes na união de 
freguesias, ao nível da rede viária e de ilumi-
nação pública. referiu-se igualmente ao cres-
cimento do turismo no concelho, perguntando 
quais as intenções da Câmara municipal para 
estender o turismo do centro da cidade para 
a periferia. referiu-se, ainda, à necessidade de 
colocação de placas identificativas nas vias ro-
doviárias, nomeadamente, na entrada na cida-
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de de gaia, a qual é inexistente. 
Liliana gomes – representante dos Encarrega-
dos de Educação da Escola Básica de murrace-
zes – Disse que a escola foi recentemente inter-
vencionada, tendo ficado em falta a construção 
de um refeitório. Que a escola é um projeto de 
futuro e que, desde que ocorreu a agregação 
das turmas do 1º ciclo e do jardim de infância, 
atingiu-se o limite máximo de alunos, ou seja, a 
confiança dos pais foi reforçada e a escola é vis-
ta como uma escola de continuidade. Que terá 
sido assumido o compromisso de que o refeitó-
rio seria construído se houvesse uma perspetiva 
de continuidade, pelo que, os factos falam por 
si e os encarregados de educação pretendiam 
ter a garantia de que iria ser disponibilizada a 
verba para a construção de um refeitório. 
manuel gomes – Congratulou o executivo pela 
descentralização das reuniões públicas, permi-
tindo uma maior proximidade da população. 
Agradeceu ao senhor Presidente da União de 
Freguesias de grijó e sermonde por ter reposto 
a dignidade ao salão nobre da junta de fregue-
sia. solicitou que o senhor Presidente da Câ-
mara confirmasse se a rua Américo oliveira vai 
ser concluída ainda no presente mandato, dado 
tratar-se de uma obra estruturante e já reivin-
dicada há dezenas de anos.  referiu-se à sina-
lização de trânsito, nomeadamente, aos sinais 
de sToP, que são inexistentes em muitas ruas 
secundárias. Que, como Presidente da Asso-
ciação Desportiva de grijó, agradeceu o lança-
mento do concurso público para a construção 
da respetiva sede social. Disse que a referida 
associação, em breve, fará 60 anos de existên-
cia e que gostaria de receber a medalha de mé-
rito, o que nunca aconteceu até ao momento.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente às questões 
colocadas pelo senhor octávio mota, disse ter 
tomado nota da questão relativa à ilumina-
ção pública que, pessoalmente, desconhecia. 
relativamente ao turismo, disse que qualquer 
pessoa que venha, pela primeira vez, visitar o 
mosteiro de grijó, fica surpreendida com a sua 
beleza e com a história que ele encerra. Que é 
importante preservar o património estrutural e 
histórico e existem duas vontades da Câmara, 
uma que já está a ser consumada e outra que 
o será em tempo útil. Que a que já está a ser 

consumada, é um estudo do turismo para vila 
Nova de gaia, que envolve, neste momento, um 
conjunto alargado de instituições, incluindo os 
presidentes de junta, assim como, as unidades 
hoteleiras e empresas, para se identificar as zo-
nas de atratividade e definir algumas zonas, al-
guns equipamentos e algumas infraestruturas, 
de visita obrigatória. Contudo, disse que quem 
visita o concelho, tem de ser captado para o 
fazer e não basta ter um roteiro. relativamente 
à questão da sinalização, disse fazer sentido o 
exposto pelo sr. munícipe, porque a sinalização 
existente nas estradas nacionais, são antigas e 
pouco apelativas e a Câmara está a fazer um 
esforço para reverter a situação. 
relativamente à intervenção da senhora D. Li-
liana gomes disse que a obra da escola de mur-
racezes foi feita por etapas e, neste momento, 
existem dois problemas para resolver, isto é, o 
problema da ocupação do outrora Jardim de 
Infância, que é também um equipamento que 
tem de ser suficientemente pensado, para não 
ser algo de primeiro impulso e a questão do 
refeitório. Que se está a terminar um refeitório 
novo, numa escola que tinha particular impor-
tância pelo número de alunos, que é a Escola 
J. Nicolau e que se encontra na malha urbana. 
Que de seguida, seguiu-se para Campolinho e 
depois será a escola de murracezes. Disse pre-
tender que, no fim deste ciclo, as escolas do 1º 
ciclo de vila Nova de gaia, sejam escolas de re-
ferência.
relativamente à intervenção do senhor manuel 
gomes e à rua Américo oliveira e senhor do 
Padrão, disse que uma das razões para que as 
grandes vias estruturantes do município não 
tenham sido arranjadas até hoje, é o facto de 
implicarem gastos de milhões de euros. Que 
as obras serão efetuadas e pagas por etapas, 
permitindo uma distribuição dos custos de for-
ma plurianual. relativamente à questão da si-
nalização de trânsito, disse que a Câmara, em 
conjunto com os Presidentes de Junta, irá sina-
lizar todos os casos e avaliar a situação. No que 
diz respeito à construção da sede da associa-
ção, disse ser vontade da Câmara fazê-lo. Que 
o projeto não é uma sede, é um instrumento 
de auto-subsistência da própria instituição, ou 
seja, a Câmara, inicialmente, olhou para o proje-
to como sendo uma sede e ele evoluiu para um 
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projeto de auto-financiamento e de auto-sus-
tentação. Disse ser uma obrigação da Câmara 
municipal atribuir a medalha de mérito à Asso-
ciação Desportiva de grijó, pelos seus 60 anos 
e o senhor vereador responsável pela área, fi-
cará com a responsabilidade da questão.
Alexandre silva oliveira – referiu-se à falta de 
ligação de saneamento na rua do Choupelo, 
em grijó. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que para fazer 
uma obra de ligação de saneamento, tem de 
existir um sistema de bombagem, o qual não é 
propriamente amigável nem para os moradores 
nem para as Águas de gaia, pelo investimento 
e, sobretudo, pela manutenção. Disse que irá 
analisar a situação exposta pelo sr. munícipe. 
Edgar silva – solicitou que a Câmara não se 
esquecesse da C+s de grijó, a qual está muito 
degradada. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que visitou a escola, 
mas a responsabilidade da Câmara centra-se 
nas escolas do 1º ciclo, porque a partir do 1º ci-
clo, a responsabilidade é do ministério da Edu-
cação. Que é importante que a Câmara tenha 
papel reivindicativo e seja porta-voz e até fi-
nancie algumas coisas, mas não pode dizer que 
a Câmara irá reabilitar a escola, porque não é a 
sua jurisdição. 
Clemente Ferreira – Agradeceu publicamente o 
apoio da Câmara municipal no regime extraor-
dinário de regularização das atividades eco-
nómicas, que permitiu a sua empresa e muitas 
outras do concelho de gaia, continuarem a tra-
balhar no concelho, beneficiando todos.  
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse tratar-se de uma legis-
lação do País, que a Câmara municipal assumiu 
como um instrumento para resolver os proble-
mas em gaia e legalizar aquilo que era legali-
zável.  Que lamentavelmente quando chegou a 
altura de ver viabilizados os postos de trabalho 
e as empresas, foi um dos assuntos que terá 
pensado que teria a unanimidade na Câmara e 
isso não aconteceu. Lamentou que por dispu-
tas político-partidárias, até uma regularização 
de uma empresa, sirva para fazer chicana polí-
tica e não haver uma união na salvaguarda do 
interesse das empresas e do emprego. Que na 

altura da campanha eleitoral, visitam-se empre-
sas e fala-se muito no emprego e, depois, quan-
do foram apresentadas em reunião de Câmara 
propostas de regularização, nenhuma delas foi 
aprovada por unanimidade. Agradeceu a refe-
rência do sr. munícipe. 
o senhor Presidente de Junta da União das Fre-
guesias de grijó e sermonde, Dr. Joaquim César 
ramos rodrigues, salientou a importância das 
reuniões públicas descentralizadas e agradeceu 
a presença de todos.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 30 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)

A.2. AtA N.º 22
rEUNIÃo PÚBLICA DA CâmArA rEALIZADA 
Nos PAços Do mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA Em 21 DE oUTUBro DE 2019
PrEsENTEs:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o senhor vereador, Eng.º Patrocínio miguel 
vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. maria Elisa vieira 
da silva Cidade oliveira 
- o senhor vereador, Dr. José guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar
- o senhor vereador, Dr. manuel António Cor-
reia monteiro
- A senhora vereadora, Engª. Paula Cristina 
martins Carvalhal
- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
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- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
AUsÊNCIAs JUsTIFICADAs Nos TErmos DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE sETEmBro, Com As DEvIDAs ALTErA-
çÕEs: 
- o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura
PrEsIDIU À rEUNIÃo: 
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
sECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- A senhora Diretora municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. manuela garrido
horA DA ABErTUrA: 16 horas.
horA DE ENCErrAmENTo: 19 horas.

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 21 DA 
rEUNIÃo (PÚBLICA) DE CâmArA rEALIZA-
DA Em 07 DE oUTUBro 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 21 da reunião 
pública realizada em 07 de outubro de 2019.
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro não votou a aprovação da ata da reu-
nião de Câmara de 07 de outubro de 2019, em 
virtude de não ter participado na mesma.
CoNTrATAçÃo DE FINANCIAmENTo No vA-
Lor DE €170.828,75 PArA rEABILITAçÃo 
ENErgÉTICA Do EmPrEENDImENTo D. Ar-
mINDo LoPEs CoELho (Nº 4 Do ArT. 25º DA 
LEI Nº 75/2013, DE 12.09 E Nº 5 Do ArT. 49º DA 
LEI Nº 73/2013, DE 03.09)
EDoC/2019/48305
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 Câma-
ra.04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contratação de financiamento no va-
lor de €170.828,75 para reabilitação energética 
do empreendimento D. Armindo Lopes Coelho 
(nº4, do art.º 25º. Da Lei nº 75/2013, de 12.09 e nº 
5, do art.º 49º da Lei nº 73/2013, de 03.09), nos 
termos da informação INT-CmvNg/2019/34828 

de 20 de agosto de 2019.
CoNTrATAçÃo DE FINANCIAmENTo ATÉ Ao 
vALor DE €123.788,85 PArA rEABILITAçÃo 
ENErgÉTICA Do EmPrEENDImENTo DE hA-
BITAçÃo soCIAL DE PErosINho (Nº 4 Do 
ArT. 25º DA LEI Nº 75/2013, DE 12.09 E Nº 5 Do 
ArT. 49º DA LEI Nº 73/2013, DE 03.09)
EDoC/2019/48307
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 Câma-
ra.04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contratação de financiamento no va-
lor de €123.788,85 para reabilitação energéti-
ca do empreendimento de habitação social de 
Perosinho (nº 4 do art.º 25º da lei nº 75/2013, 
de 12.09 e nº 5 do art.º.49º da lei nº 73/2013, 
de 03.09), nos termos da informação INT-
-CmvNg/2019/34859 de 20 de agosto de 2019.
CEDÊNCIA grATUITA Do CINE TEATro 
EDUArDo BrAZÃo, PArA A rEALIZAçÃo DE 
UmA APrEsENTAçÃo TEATrAL DEsTINADA 
EXCLUsIvAmENTE A ALUNos Do 9º ANo DE 
EsCoLArIDADE, No DIA 19 DE NovEmBro 
DE 2019, soLICITADo PELo AgrUPAmENTo 
DE EsCoLAs DE vALADArEs
EDoC/2019/59933
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 Câma-
ra.04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, para a realização de uma apresentação 
teatral destinada exclusivamente a alunos do 9º 
ano de escolaridade, no dia 19 de novembro de 
2019, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
de valadares, nos termos informados.
saiu da reunião o senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira Pinto
CEDÊNCIA grATUITA Do CINE TEATro 
EDUArDo BrAZÃo, PArA A rEALIZAçÃo DE 
Um EsPETÁCULo DE CArIZ soLIDÁrIo, o 7º 
CoNCErTo Do PArAÍso soLIDÁrIo, No DIA 
29 DE NovEmBro DE 2019, soLICITADo PELo 
CENTro soCIAL s. PEDro DE vILAr Do PA-
rAÍso E o ProJETo “PArAÍso soLIDÁrIo”
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EDoC/2019/60824
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 Câma-
ra.04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, para a realização de um espetáculo de 
cariz solidário, “7º Concerto do Paraíso solidá-
rio”, no dia 29 de novembro de 2019, solicitado 
pelo Centro social s. Pedro de vilar do Paraíso 
e o projeto “Paraíso solidário”, nos termos in-
formados.
Entrou na reunião o senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira Pinto
CEDÊNCIA grATUITA Do AUDITÓrIo Do Ar-
QUIvo mUNICIPAL soPhIA DE mELLo BrEY-
NEr PArA A rEALIZAçÃo DE UmA AçÃo DE 
sENsIBILIZAçÃo No âmBITo Do “DIA INTEr-
NACIoNAL PArA A ELImINAçÃo DA vIoLÊN-
CIA CoNTrA As mULhErEs, A TEr LUgAr 
No DIA 25 DE NovEmBro DE 2019, soLICITA-
Do PELo ACEs – PorTo vII – gAIA
EDoC/2019/64551
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 Câma-
ra.16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do Ar-
quivo municipal sophia de mello Breyner, para 
a realização de uma ação de sensibilização no 
âmbito do “Dia Internacional para a Eliminação 
da violência Contra as mulheres, a ter lugar no 
dia 25 de novembro de 2019, solicitado pelo 
ACEs – PorTo vII – gAIA, nos termos infor-
mados.
CEDÊNCIA grATUITA Do AUDITÓrIo Do 
PArQUE BIoLÓgICo DE gAIA PArA APoIo 
E CoLABorAçÃo NA orgANIZAçÃo DAs 
1ª JorNADAs Do gEsPAL, A TEr LUgAr No 
DIA 12 DE oUTUBro DE 2019, soLICITADo 
PELA AssoCIAçÃo PorTUgUEsA DE mEDI-
CINA gErAL E FAmILIAr APmgF
EDoC/2019/61851
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 Câma-
ra.16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do auditório do Parque 
Biológico de gaia, para apoio e colaboração na 
organização das 1ª Jornadas do gespal, a ter 
lugar no dia 12 de outubro de 2019, solicitado 
pela Associação Portuguesa de medicina geral 
e Familiar APmgF, nos termos informados.
saiu da reunião o senhor vereador, Eng.º Patro-
cínio miguel vieira de Azevedo
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E DI-
FErENTEs INsTITUIçÕEs Do mUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA TENDo Em vIsTA A Im-
PLEmENTAçÃo Do ProgrAmA EDUCATIvo 
mUNICIPAL “gAIAAPrENDE+”, No âmBITo 
DA ComPoNENTE DE APoIo À FAmÍLIA
EDoC/2019/59630
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 Câma-
ra.14.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e diferentes 
instituições do município de vila Nova de gaia, 
tendo em vista a implementação do Programa 
Educativo municipal “gaiaaprende+”, no âmbi-
to da componente de apoio à família, nos ter-
mos apresentados.
Entrou na reunião o senhor vereador, Eng.º Pa-
trocínio miguel vieira de Azevedo
(LEI 50/2018, DE 16 DE AgosTo, LEI-QUADro 
DA TrANsFErÊNCIA DE ComPETÊNCIAs 
PArA As AUTArQUIAs LoCAIs E PArA As 
ENTIDADEs INTErmUNICIPAIs – DECrETo-
-LEI Nº 116/2019 DE 21 DE AgosTo)
EDoC/2019/56273
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 Câma-
ra.04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Com efeitos em 2019, nos termos do art.º 23º, 
nº 2, do Decreto-Lei nº 116/2019 de 21 de agosto:
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a) deliberar pela não aceitação do exercício 
das competências previstas no Decreto-Lei 
nº 116/2019 de 21 de agosto, que estabelece o 
modelo de cogestão das áreas protegidas, que 
concretiza o princípio de participação dos ór-
gãos municipais na respetiva gestão, ao abrigo 
do previsto na alínea c) do artigo 20º da Lei nº 
50/2018, de 16 de agosto;
b) que a deliberação pelos órgãos municipais, 
tomada no âmbito do ponto anterior, seja opor-
tunamente comunicada à DgAL.
2. Com efeitos em 2020, nos termos e para 
efeitos da alínea b) nº 2 do artigo 4º da Lei nº 
50/2018, de 16 de agosto articulada com o ar-
tigo 92º do Decreto-Lei nº 84/2019, de 28 de 
junho:
a) deliberar, pela não aceitação do exercício 
das competências previstas no Decreto-Lei 
nº 116/2019 de 21 de agosto, que estabelece o 
modelo de cogestão das áreas protegidas, que 
concretiza o princípio de participação dos ór-
gãos municipais na respetiva gestão, ao abri-
go do previsto na alínea c) do artigo 20º da Lei 
nº50/2018, de 16 de agosto;
b) que a deliberação pelos órgãos municipais, 
tomada no âmbito do ponto anterior, seja opor-
tunamente comunicada à DgAL
mais foi deliberado submeter a aprovação da 
Assembleia municipal.
ProJETos sUBmETIDos Às PArCErIAs 
PArA o ImPACTo, Do PorTUgAL INovAçÃo 
soCIAL, TENDo Como INvEsTIDor soCIAL 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2019/63626
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 para 
conhecimento.10.10.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PLANo DE gEsTÃo DE rIsCos DE CorrUP-
çÃo E INFrAçÕEs CoNEXAs E DE CoNFLITo 
DE INTErEssEs
EDoC/2019/56457
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 Câma-
ra.10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var o Plano de gestão de riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas e de Conflito de Interesses, 
nos termos apresentados.
ProrrogAçÃo Do rEgImE EXCECIoNAL DE 
TÁXIs
EDoC/2019/64587
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação.15.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do senhor Presidente datado 
de 15.10.2019 que aprovou a prorrogação do re-
gime excecional de Táxis, nos termos informa-
dos. 
CoNTrATo ProgrAmA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
ANEm – AssoCIAçÃo NACIoNAL DE EsCLE-
rosE mÚLTIPLA PArA APoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DE oBrAs DE ADAPTAçÃo E 
INÍCIo Do sErvIço À PoPULAçÃo, No vA-
Lor DE €30.000,00 (TrINTA mIL EUros)
EDoC/2019/34281
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 contrato programa a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a ANEm – As-
sociação Nacional de Esclerose múltipla, para 
apoio financeiro à realização de obras de adap-
tação e início do serviço à população, no valor 
de €30.000,00 (trinta mil euros), nos termos 
apresentados.
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 
14, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
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tos a favor do Ps e 1 voto contra do PPD/PsD, 
aprovar o acordo a celebrar entre o município 
de vila Nova de gaia e Carlos manuel Balboa 
reis gomes sobre a futura unidade de execu-
ção do novo campo do valadares e urbaniza-
ção dos terrenos adjacentes, nos termos apre-
sentados.
saiu da reunião o senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira Pinto
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro soCIAL s. PEDro DE vILAr 
Do PArAÍso PArA APoIo FINANCEIro Às 
oBrAs NECEssÁrIAs PArA A INsTALAçÃo 
DE Um sANITÁrIo E A CoLoCAçÃo DE UmA 
PorTA CorTA-Fogo, No moNTANTE ToTAL 
DE €18.000,00 (DEZoITo mIL EUros)
EDoC/2019/48000
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de gaia e o Centro 
social s. Pedro de vilar do Paraíso, para apoio 
financeiro às obras necessárias para a instala-
ção de um sanitário e a colocação de uma por-
ta corta-fogo, no montante total de €18.000,00 
(dezoito mil euros), nos termos apresentados.
Entrou na reunião o senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira Pinto
ProPosTA DE FIXAçÃo DAs TAXAs DE DEr-
rAmA, PArA vIgorAr No ANo 2020
EDoC/2019/64846
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. 
23.09.2019”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, apresentou a proposta que 
a seguir se transcreve: 
“ProPosTA
AssUNTo: DErrAmA
Considerando que:
Nos termos do disposto da alínea ccc) do nº 1 do 
artigo 33º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais (rJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, compete à Câmara municipal 
apresentar propostas à Assembleia municipal 
sobre matérias da competência desta, designa-
damente, autorizar o lançamento de derramas 
(cfr.al.d) do nº 1 do artigo 25º da rJAL);
o nº 1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro (regime Financeiro das Autarquias 
Locais), na sua redação atual, determina que 
os municípios podem deliberar lançar uma der-
rama, de duração anual e que vigora até nova 
deliberação, até ao limite máximo de 1,5/prct., 
sobre o lucro tributável sujeito e não isento 
de imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IrC), que corresponda à proporção 
do rendimento gerado na sua área geográfica 
por sujeitos passivos residentes em território 
português que exerçam, a título principal, uma 
atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com estabelecimento 
estável nesse território;
Estabelece o nº 23º do mesmo artigo que “As 
isenções ou taxas reduzidas de derrama previs-
tas no número anterior atendem, nos termos do 
regulamento previsto no nº 2 do referido artigo 
16º, aos seguintes critérios:
a) volume de negócios das empresas benefi-
ciárias;
b) setor de atividade em que as empresas be-
neficiárias operem no município;
c) Criação de emprego no município.”
o aludido regulamento não foi ainda aprovado. 
Acrescenta o nº 24 do mesmo artigo que “Até 
à aprovação do regulamento referido no núme-
ro anterior, a assembleia municipal pode, sob 
proposta da câmara municipal, deliberar lançar 
uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 
passivos com um volume de negócios no ano 
anterior que não ultrapasse (euro) 150 000.”
Esta prerrogativa legal, para além de ser um 
instrumento de política financeira, deve ser 
também um instrumento de política económica 
social, de apoio às pequenas e médias empre-
sas, enquanto entidades dinamizadoras da eco-
nomia local.
Assim: 
Proponho que a Câmara municipal de vila Nova 
de gaia delibere aprovar e submeter à Assem-
bleia municipal, de acordo com a línea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º e alínea d) do nº 1 do artigo 
25º, ambos do rJAL, para aprovação por este 
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órgão deliberativo, a fixação das taxas de Der-
rama, sobre o lucro tributável sujeito e não isen-
to de imposto sobre o rendimento de pessoas 
coletivas (IrC), no exercício de 2020, nas se-
guintes condições:
1. De acordo com o nº 1 e 24 do artigo 18º da 
Lei 73/2013, de 3 de setembro (regime Finan-
ceiro das Autarquias Locais), com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 82-D/2014, de 31 de 
dezembro, seja fixada a taxa de derrama nos 
seguintes valores:
- 1,5% para empresas com um volume de negó-
cios superior a €150.000;
- 1,25% para empresas com um volume de ne-
gócios até €150.000;
2. Que o produto da sua cobrança seja afeto, 
no ano de 2020, ao financiamento dos investi-
mentos, que constarão do Plano Plurianual dos 
Investimentos e orçamento para esse ano.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
setembro de 2019
o Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, (Eduardo vítor rodrigues)”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a proposta que a seguir se 
transcreve (doc.1)
“ProPosTA
DErrAmA PArA 2020
“Incidindo a taxa de derrama sobre o lucro tri-
butável sujeito e não isento de imposto sobre 
o rendimento das pessoas coletivas (IrC), jul-
gamos ser importante utilizar este instrumen-
to, como forma de fidelizar e incentivar o teci-
do empresarial a fixar-se no concelho de gaia. 
sendo o concelho de gaia, um concelho onde 
maioritariamente o tecido empresarial é consti-
tuído por micro, pequenas e médias empresas 
e onde o desemprego nos últimos anos atingiu 
valores acima da média nacional, torna-se fun-
damental a criação de incentivos e benefícios 
fiscais para estas empresas. 
A proposta constante no documento “grandes 
opções do Plano para 2020”, mantém inalte-
ráveis as taxas de derrama que já estava em 
vigor no ano anterior, retirando adicionalmen-
te incentivos em vigor em 2019, ao eliminar a 
isenção de derrama por um ano, para as em-
presas que se pretendam fixar no concelho de 
gaia desde que criem ou mantenham durante 
esse período cinco ou mais postos de trabalho. 

No eixo 3 - “Promover”, constante das grandes 
opções do Plano para 2020, é dito e passo a ci-
tar “o parque industrial de sandim é prioritário; 
a co-gestão do Centro Empresarial de Laborim 
é um desafio de parceria estratégica; reabertu-
ra do ex-outlet de grijó e a criação de um polo 
empresarial e de incubação nesse equipamento 
é um desiderato fundamental. gaia apresenta-
-se como um concelho com grande potencial 
turístico, pelo que a autarquia continuará a as-
sumir o seu papel decisivo no desenvolvimento 
deste setor, pelo contributo que as suas polí-
ticas públicas poderão imprimir na criação de 
milhares de postos de trabalho, diretos e indi-
retos com os mais diversificados níveis de ha-
bilitações académicas e profissionais”, fim de 
citação.
se são estes os objetivos que se pretendem 
atingir, impõe-se as seguintes questões:
1- Não é justificável uma melhoria de incentivos 
em termos de taxas de derrama em vez da pro-
posta deste executivo, que visa apenas a manu-
tenção das mesmas?
2- Qual a razão pela qual se pretende acabar 
com a isenção temporária da derrama, para 
as empresas que se pretendem fixar em gaia, 
quando justifica precisamente o inverso, no 
sentido de incentivar novas empresas a fixa-
rem-se aqui e assim poderem vir a criar riqueza 
no concelho?
Assim e em alternativa à proposta que é pre-
sente pela Câmara, que em nada altera as taxas 
já em vigor, propomos que:
De acordo com o nº 1 e nº 10 do artigo 18º da 
Lei nº73/2013 de 3 de setembro, que aprovou 
o regime financeiro das autarquias locais, seja 
fixada a taxa de derrama nos termos seguintes:
a) 1,20% para as empresas com volume de ne-
gócios superior a 150 mil euros;
b) isenção da tributação de derrama durante 3 
anos para as empresas com volume de negó-
cios até 150 mil euros; 
c) isenção da tributação de derrama durante 3 
anos para as empresas que se fixem no conce-
lho em 2020 e desde que criem e mantenham 
durante esse período, pelo menos um posto de 
trabalho, caso seja microempresa ou 5 ou mais 
postos de trabalho, caso seja uma PmE; 
d) isenção de tributação de derrama durante 3 
anos, para empresas que se transfiram durante 
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o ano 2020 a sua sede social e a sua direção 
efetiva para o concelho de gaia e aí permane-
çam por um período nunca inferior a 5 anos.
3. Que o produto da sua cobrança seja afeto, no 
ano 2020, ao financiamento dos investimentos, 
que constarão do plano de pluralidade de in-
vestimento e orçamento para esse ano.
vila Nova de gaia, 21 de outubro de 2019.
o grupo de vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a derrama é uma 
taxa que se reporta aos lucros das empresas e 
não ao resultado ilíquido das empresas, ou seja, 
ao seu volume de negócios, mas ao lucro efeti-
vo que a empresa obtém dos seus negócios e 
da sua atividade. Que a Câmara entende que, 
no quadro da distribuição de esforços, faz mui-
to sentido que a derrama se mantenha no seu 
valor atual, desde logo porque o município tem 
engendrado todo um conjunto de outros meca-
nismos de apoio às empresas, nomeadamente, 
em sede de licenciamento e de isenções de ta-
xas, fatores de incentivo à localização empresa-
rial. Que a taxa de derrama e o produto líquido 
positivo da atividade da empresa, devem con-
tribuir para o município compensar as contri-
buições individuais dos cidadãos e das famílias. 
Disse que a posição do PsD é conhecida, mas 
quando estiveram na Câmara municipal, tiveram 
todas as taxas no máximo e nunca tiveram essa 
preocupação com as empresas, mesmo saben-
do que se estava em período de crise. Disse ser 
mais razoável a sua posição, no sentido de en-
tender que há um conjunto de coisas que faz 
sentido tributar e outras não. Que a derrama é 
um tributo sobre os lucros e uma empresa que 
tenha mil euros do lucro, paga 15 euros de taxa 
e as grandes empresas que estão no concelho, 
não pagam a derrama porque têm a sede em 
Lisboa, nomeadamente, bancos e hipermerca-
dos, pelo que, aquilo que existe é basicamen-
te um tecido de PmE’s, que paga 15 euros por 
cada mil euros do lucro e não de atividade eco-
nómica. Disse ser também verdade que as em-
presas circulam com camiões enormes, criam 
postos de trabalho, mas tem um conjunto de 
responsabilidades sociais que não podem ficar 
apenas pelo pagamento do IrC e do IvA ao Es-
tado. Disse entender não ser razoável que se 
defenda que se diminua as taxas das empresas, 

preferindo, pessoalmente, baixar as taxas aos 
cidadãos.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 voto contra do PPD/PsD, 
aprovar e submeter à Assembleia municipal, a 
Fixação das Taxas de Derrama para vigorar no 
ano 2020, nos termos da alínea ccc), do nº 1, 
do artigo 33º e alínea d), do nº 1, do artigo 25º, 
ambos do rJAL. 
ProPosTA DE FIXAçÃo DA TAXA mUNICIPAL 
DE DIrEITos DE PAssAgEm – ANo 2020
EDoC/2019/64848
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. 
23.09.2019”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, apresentou a proposta que 
a seguir se transcreve: 
“ProPosTA
AssUNTo: TAXA mUNICIPAL DE DIrTEITos 
DE PAssAgEm
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea n) do artigo 
14º da Lei nº 73/2013, de 03/09 (regime Finan-
ceiro das Autarquias Locais), na sua redação 
atual, os municípios podem cobrar taxas previs-
tas na lei a seu favor;
Nos termos do nº 2 do artigo 106º da Lei nº 
5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação 
atual, os direitos e encargos relativos à implan-
tação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos de empresas 
que fornecem redes e serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal 
podem dar origem ao estabelecimento de uma 
taxa municipal de direitos de passagem, dora-
vante abreviada TmDP;
Nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 106º 
da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua re-
dação atual, a TmDP é determinada com base 
na aplicação de um percentual sobre o total da 
faturação mensal emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, 
para todos os clientes finais do correspondente 
município;
Nos termos da alínea b) do nº 3, do artigo 106º 
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do referido diploma legal, o percentual da TmDP 
é aprovado anualmente por cada município até 
ao fim do mês de dezembro do ano anterior a 
que se destina a sua vigência, sendo que aquele 
percentual não pode ultrapassar os 0,25%;
Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 25º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, compete à Assembleia municipal, sob pro-
posta da Câmara, aprovar as taxas municipais e 
fixar o respetivo valor;
Nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º 
do rJAL, compete à Câmara municipal apre-
sentar à Assembleia municipal propostas sobre 
matérias da competência desta.
Proponho:
Que a Câmara municipal de vila Nova de gaia 
delibere aprovar e submeter à Assembleia mu-
nicipal, de acordo com a alínea ccc) do nº 1 do 
artigo 33º e alínea b) do artigo nº 1 do artigo 
25º, ambos rJAL, para aprovação por este ór-
gão deliberativo, a fixação da Taxa municipal de 
Direitos de Passagem (TmDP), prevista no ar-
tigo 106º da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, 
na sua redação atual, em 0,25% para vigorar no 
ano 2020.
Paços dos Concelho de vila Nova de gaia, 23 
de setembro de 2019
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar e submeter à Assembleia municipal, a 
Fixação da Taxa municipal de Direitos de Passa-
gem - Ano 2020, nos termos da alínea ccc), do 
nº 1, do artigo 33º e alínea b), do nº 1, do artigo 
25º, ambos do rJAL. 
ProPosTA DE PArTICIPAçÃo vArIÁvEL No 
ImPosTo soBrE o rENDImENTo DAs PEs-
soAs sINgULArEs (Irs)
EDoC/2019/64847
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. 
23.09.2019”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues apresentou a proposta que 
a seguir se transcreve:
“ProPosTA
PArTICIPAçÃo vArIÁvEL No ImPosTo so-

BrE o rENDImENTo DAs PEssoAs sINgULA-
rEs (Irs)
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº 1 do 
artigo 33º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais (rJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, compe-
te à Câmara municipal apresentar propostas à 
Assembleia municipal sobre matérias da com-
petência desta, designadamente, em matérias 
de exercício dos poderes tributários conferidos 
ao município (cfr. al.c) do nº 1 do artigo 25º da 
rJAL);
o nº 1 do artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro (regime Financeiro das Autarquias 
Locais), na sua redação atual, determina que, 
os municípios têm direito, em cada ano, a uma 
participação variável até 5% no Imposto sobre 
o rendimento das Pessoas singulares (Irs) dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na respe-
tiva circunscrição territorial, relativa aos rendi-
mentos do ano imediatamente anterior;
o nº 2 do artigo 26º deste mesmo diploma de-
termina que a participação no Irs depende de 
deliberação sobre a percentagem de Irs pre-
tendida pelo município, a qual deve ser comu-
nicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, até 
31 de dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos;
Assim:
Proponho que a Câmara municipal de vila Nova 
de gaia delibere aprovar e submeter à Assem-
bleia municipal, de acordo com a alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º e alínea c) do nº 1 do artigo 
25º, ambos do rJAL, para aprovação por este 
órgão deliberativo, a fixação de uma participa-
ção de 5% no Irs dos sujeitos passivos com do-
micílio fiscal em vila Nova de gaia, nos termos 
do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 26º do regi-
me Financeiros das Autarquias Locais, aprova-
da pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual.
Paços do concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
setembro de 2019.
o Presidente da Câmara,
(Eduardo vítor rodrigues)”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a proposta que a seguir se 
transcreve (doc.2):
“ProPosTA
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PArTICIPAçÃo vArIÁvEL No Irs PArA 2020
o nº 1, do artigo 26º da Lei nº 73/2013 de 3 de 
setembro, que aprovou o regime Financeiro 
das Autarquias Locais, na sua redação atual, 
determina que, os municípios têm direito, em 
cada ano, a uma participação variável até 5% no 
Imposto sobre o rendimento das Pessoas sin-
gulares (Irs), dos sujeitos passivos com domi-
cílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior.
sendo a devolução de uma parte destes 5% 
uma prática que tem vindo a consolidar-se ao 
longo dos últimos anos por muitos dos muni-
cípios portugueses, existindo inclusivamente 
casos onde a retenção é nula, correspondendo 
assim à devolução total, sendo que com esta 
prática as autarquias estão a apoiar e a reforçar 
o rendimento disponível das famílias residentes 
no seu concelho.
Nesse sentido, entendemos que, face às condi-
ções adversas de uma conjuntura sócio econó-
mica que se arrastou durante vários anos e com 
efeitos visíveis também entre os gaienses, alia-
da à evolução positiva da situação financeira da 
Câmara municipal de gaia, se justifica por parte 
do município uma medida de desagravamento 
fiscal desta natureza, pelo que se propõe que:
A Câmara municipal de vila Nova de gaia, deli-
bere aprovar e submeter à Assembleia munici-
pal, de acordo com a línea ccc), nº 1, do artigo 
33º e alínea c) do nº 1 do artigo 25º ambos da 
Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, na sua reda-
ção atual, a fixação de uma participação de 
2,5% no Irs dos sujeitos passivos com domicí-
lio fiscal em vila Nova de gaia, nos termos do 
disposto no nº 1 e nº 2 do artigo 26º também do 
mesmo regime financeiro das autarquias locais.
vila Nova de gaia, 21 de outubro de 2019.
o grupo dos vereadores do PsD” 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não haver nenhuma 
razão para alterar esta participação no Irs, so-
bretudo, tendo em conta uma sensível melho-
ria dos rendimentos dos cidadãos, pelo menos 
daqueles que estão sujeitos a pagar, porque, na 
verdade, os cidadãos mais desfavorecidos ou 
com rendimentos mais baixos, estão ou fora ou 
nos limites mais baixos da tributação em sede 
de Irs. 

Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 voto contra do PPD/PsD, 
aprovar e submeter à Assembleia municipal, a 
Proposta de Participação variável no Imposto 
sobre o rendimento das Pessoas singulares 
(Irs), nos termos da alínea ccc), do nº 1, do arti-
go 33º e alínea c), do nº 1, do artigo 25º, ambos 
do rJAL. 
ProPosTA DE FIXAçÃo DA TAXA DE ImPos-
To mUNICIPAL DE ImÓvEIs, PArA o ANo DE 
2019, A LIQUIDAr Em 2020
EDoC/2019/64844
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. 
23.09.2019”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues apresentou a proposta que 
a seguir se transcreve:
“ProPosTA
AssUNTo: ImPosTo mUNICIPAL DE ImÓvEIs
Considerando que:
- Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº 1 
do artigo 33º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais (rJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, compete à Câmara municipal 
apresentar propostas à Assembleia municipal 
sobre matérias da competência desta, designa-
damente, fixar anualmente o valor da taxa do 
imposto municipal sobre imóveis (cfr. al.d) do 
nº 1 do artigo 25º da rJAL);
- o nº 14 do artigo 112 do Código do Imposto 
municipal sobre Imóveis (CImI), aprovado pelo 
DL 287/2003, de 12 de novembro, na sua reda-
ção atual, determina que a taxa a aplicar, bem 
como as suas majorações e/ou minorações, de-
vem ser comunicadas à Autoridade Tributária e 
Aduaneira até 31 de dezembro;
- Nos termos do nº 5 do artigo 112º daquele 
Código, compete ao município, mediante pro-
posta da Câmara e deliberação da Assembleia 
municipal, a fixação anual da taxa do Imposto 
municipal sobre Imóveis a aplicar em cada ano, 
dentro dos limites previstos na alínea c) do nº 1 
da mesma disposição legal;
- Nos termos da alínea c) do nº 1 do citado ar-
tigo 112º a taxa aplicável aos prédios urbanos é 
a seguinte (redação da Lei nº 7-A/2016, de 30 
de março):
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- Prédios Urbanos: 0,3% a 0,45%;
- os nº 8 e 9 do mesmo artigo 112º permitem 
que, mediante deliberação da Assembleia mu-
nicipal, se majore a taxa de Imposto relativa-
mente a prédios urbanos degradados, conside-
rando-se como tais os que, face ao seu estado 
de conservação, não cumpram, satisfatoria-
mente, a sua função ou façam perigar a segu-
rança de pessoas e bens e prédios rústicos com 
áreas florestais que se encontrem em situação 
de abandono, entendido nos termos do nº 10 
do mesmo artigo (redação da Lei nº 64-B/2011, 
de 30 de dezembro).
Assim:
Proponho que a Câmara municipal de vila Nova 
de gaia delibere aprovar e submeter à Assem-
bleia municipal, de acordo com a alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º e da alínea d) do nº 1 do artigo 
25º, ambos do rJAJ, para aprovação por este 
órgão deliberativo, a fixação da Taxa de Impos-
to municipal sobre Imóveis, para o ano de 2019 
a liquidar em 2020:
1. Ao abrigo do nº 5 do artigo 112º do DL 
287/2003, de 12 de novembro (Código do Im-
posto municipal sobre Imóveis – CImI), fixar a 
taxa de 0,40% para prédios urbanos contem-
plados na alínea c) do nº 1 do artigo 112º do CImI. 
Este valor aplica-se a todas as famílias;
2. Nos termos e para efeitos do disposto no 
nº 8 do artigo 112º do CImI, fixar a majoração 
de 3’% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos 
degradados, considerando-se como tais todos 
os imóveis relativamente aos quais, nos termos 
da legislação administrativa em vigor, tenham 
sido ordenadas pela Câmara, obras de conser-
vação ou beneficiação, por fazerem perigar a 
segurança de pessoas e bens.
3. Nos termos e para efeitos do disposto no 
nº 9 do artigo 112º do CImI, fixar a majoração de 
50% sobre a taxa aplicável aos prédios rústicos 
com áreas florestais que se encontrem em si-
tuação de abandono, entendido nos termos do 
nº 10 do mesmo artigo.
Paços do concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
setembro de 2019.
o Presidente da Câmara,
(Eduardo vítor rodrigues”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a proposta que a seguir se 
transcreve (doc.3):

“ProPosTA
TAXA DE ImI – ImPosTo mUNICIPAL soBrE 
ImÓvEIs PArA 2020
Para o ano 2020, a proposta que nos é presen-
te, aponta para uma redução da taxa de ImI 
para prédios urbanos de 0.43% para 0.40% o 
que se traduz em termos percentuais, numa di-
minuição de cerca de 7%, tendo sido este preci-
samente o valor proposto pelo PsD na discus-
são do anterior orçamento municipal relativo a 
2020, mas à data rejeitado por este executivo.
Congratulamo-nos assim por esta redução 
coincidir com a proposta que o PsD apresen-
tou para o exercício de 2018 e 2019, sendo no 
entanto, nossa convicção de que o executivo 
gaiense possui, nesta data, condições financei-
ras para poder ir mais além. 
gaia tem sido ao longo dos últimos anos, um 
dos municípios do grande Porto a praticar das 
mais elevadas taxas de ImI se não mesmo a 
mais elevada em 2019, com 0.43%.
Esta redução do ImI de 0.43% para 0.40%, im-
plica assim para o município de gaia, uma per-
da estimada de receita em 2020 a rondar um 
milhão de euros. 
relembramos a título informativo que o mu-
nicípio de gaia apresentou no seu relatório de 
atividades e conta de gerência, um resultado lí-
quido positivo de 24 milhões de euros em 2018 
e de 21,7 milhões de euros em 2017, o que sig-
nifica que quando estamos a propor, desde há 
2 anos a esta parte, uma redução do ImI para 
0.40%, estamos a falar de uma perda de receita 
acumulada em 2 anos da ordem dos 2 milhões 
de euros, valor este que nos permite afirmar 
hoje com toda a clareza de que esta perda era 
perfeitamente acomodada no resultados líqui-
dos de exercício apresentados. 
Foi seguramente e apenas por mera teimosia 
política que esta redução do ImI para 0.40% 
não foi antecipada nos anos anteriores.
Assim como também é nossa convicção, que 
este executivo tem condições para ir mais além 
nos próximos anos, criando como metas para o 
concelho de vila Nova de gaia, uma taxa de ImI 
de 0.37% em 2021 e 0.35% em 2022. 
É nosso entendimento de que a taxa de ImI em 
vigor no concelho de gaia, deveria ser flexível, 
no sentido de poder acomodar algumas boni-
ficações, que seguramente fariam a diferença 
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para muitas famílias.
Estamos a pensar naqueles que possuem ape-
nas e só o único imóvel como sua propriedade 
o qual se destina a habitação própria e perma-
nente. 
Estamos a pensar nas pessoas com deficiência 
ou com deficientes a seu cargo, com grau de in-
capacidade igual ou superior a 60%. Estamos a 
pensar nas famílias gaienses, através da imple-
mentação do ImI familiar, atribuído às famílias 
que tenham pelo menos um filho dependente a 
seu cargo, e que já mereceu o apoio e aplicação 
prática em muitos municípios portugueses.
Justifica-se também analisar no curto-prazo, a 
oportunidade que pode resultar da atual falta 
de camas para estudantes deslocados do en-
sino superior, ou seja, para residências univer-
sitárias. 
É nesse sentido que se devem incentivar os 
proprietários que pretendam alocar os seus 
imóveis a residências universitárias a preços 
controlados e acessíveis para os estudantes 
deslocados, lançando incentivos fiscais que 
permitam aos proprietários interessados, obter 
entre outras e a título de exemplo, a redução, 
ou até, no limite, a isenção temporária de ImI 
por um prazo a definir. 
Por fim também os proprietários de prédios 
que se encontrem em situação de abandono, 
em particular os prédios rústicos com áreas 
florestais, dado elevado risco de incêndio que 
apresentam, devem ser alvo de um acréscimo 
em termos de penalização, sendo certo que 
não tem sido suficiente a atual majoração de 
30% sobre a taxa aplicável, pois, tratando-se de 
um problema de âmbito nacional, tem o mesmo 
sido também abordado em diversas reuniões 
de Câmara do município de gaia, tendo este 
assumido e à semelhança de outros, a sua in-
capacidade de atuação, devido à falta de meios 
humanos, técnicos e financeiros para se substi-
tuir aos proprietários incumpridores na limpeza 
dos seus terrenos, pelo que, urge encontrar ou-
tras formas, para além do agravamento da taxa 
de ImI aqui proposto.
A este propósito solicitamos esclarecimento.
Desde a entrada em vigor desta majoração pe-
nalizadora dos incumprimentos, quantos casos 
registou a Câmara de gaia, em sede de fiscali-
zação e quantos proprietários foram penaliza-

dos.
Deve, pois, o município dentro da sua estrutu-
ra organizacional, procurar encontrar soluções, 
que lhe permitam minimizar o risco existente e 
que lhes permite atuar de uma forma mais pre-
ventiva, sendo que uma majoração sobre a taxa 
aplicável, bem superior aos 50% aqui propos-
tos, poderá ser no futuro um instrumento adi-
cional a utilizar. 
Nesse sentido, propomos:
1- Que a Câmara municipal de gaia, delibere re-
duzir em cerca de 7% a taxa de ImI para 2020, 
alterando a base da taxa atual de 0.43% para 
0.40%, aplicável a prédios urbanos, contempla-
dos na alínea c), do nº 1, do art.º 112, do CImI; 
2- Nos termos e para efeitos do disposto nº 8, 
do citado art.º 112 do CImI, fixar a majoração de 
30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos 
(prédios e terrenos), degradados ou abandona-
dos, considerando-os como tais todos os imó-
veis relativamente aos quais, nos termos da le-
gislação administrativa em vigor, tenham sido 
ordenadas pela Câmara, obras de conservação 
ou beneficiação, por fazerem perigar a segu-
rança de pessoas e bens; 
3- Nos termos e para efeitos do disposto no nº 
9 do art.º 112 do CImI, fixar uma majoração de 
50% sobre a taxa aplicável aos prédios rústicos 
com áreas florestais que se encontrem em si-
tuação de abandono, entendido nos termos no 
nº 10 do mesmo artigo
vila Nova de gaia, 21 de outubro de 2019.
o grupo de vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que tem havido uma 
explicação da parte do município, segundo a 
qual, por cada ano em que o município melhora 
a sua situação económico-financeira, também 
melhoraria e projetaria essa a situação econó-
mico-financeira no bolso dos cidadãos. Disse 
que se pretende que a Câmara municipal seja 
ambiciosa do ponto de vista dos projetos, mas 
seja sustentável do ponto de vista económico-
-financeiro e, por isso, tendo entrado no “verde” 
das contas municipais, é intuito do município 
começar a alinhar pela média da tributação do 
ImI em municípios como Porto, Lisboa, Cas-
cais, sintra e matosinhos. Que a Câmara come-
çou este ciclo autárquico com as taxas todas 
no máximo e está a tentar fazer um trajeto de 
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pagar as dívidas, de equilibrar as contas e de 
diminuir as taxas a cobrar aos cidadãos.  Que o 
que é hoje presente à Câmara, é uma proposta 
de diminuição de 0.43, para 0.4 da taxa de ImI, 
o que corresponde para o município uma perda 
de cerca de 1 milhão de euros de receita e cor-
responderá para os gaienses a uma redução da 
sua contribuição em sede de ImI. Que o muni-
cípio, desta forma, passará a situar-se 5 pontos 
abaixo do limite máximo de ImI e começará a 
aproximar-se das taxas que estão a ser cobra-
das nos municípios com os quais vila Nova de 
gaia se identifica. Que, assim como já aconte-
ceu por duas vezes durante este ciclo autárqui-
co, mantém-se o espírito de que cada vez que 
o município consegue organizar e gerir bem 
as suas contas, não é o município apenas que 
fica mais tranquilo do ponto de vista financeiro 
e pode fazer investimento mais sustentável, é 
também o cidadão que beneficia deste equilí-
brio, com uma redução de taxas. Disse que já 
foram extintas duas taxas que eram aplicadas 
pelo município, nomeadamente, a taxa de ram-
pas e a taxa de proteção civil, pelo que, há uma 
redução muito significativa, ou seja, a maior re-
dução de sempre do ImI em vila Nova de gaia. 
Que, por princípio, disse estar de acordo com 
o que o senhor vereador referiu, isto é, é de 
facto verdade que o ImI na Área metropolitana 
do Porto era dos mais elevados, mas quem o 
colocou na taxa máxima foi o PsD quando es-
teve na Câmara municipal. Que, pessoalmente, 
tem vindo a pagar as dívidas que herdou e a 
baixar as taxas e que não tem a impressão de 
que isso seja mensurável. No que diz respeito às 
empresas e ao Irs e à derrama, disse notar-se 
ainda mais a discrepância, porque as empresas 
têm sido beneficiadas pela Câmara com redu-
ções de taxas e impostos municipais e algumas 
têm tido reduções de 75% de taxas, em alguns 
casos correspondendo a valores na ordem das 
dezenas de milhares de euros. Disse que a Câ-
mara vai passar a ter dos regimes fiscais mais 
amigáveis da Área metropolitana, e enquan-
to estiver na Câmara, ela nunca se desviará da 
sustentabilidade financeira e nunca criará taxas 
para sustentar os devaneios financeiros da Câ-
mara. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar e submeter à Assembleia municipal, a 

Fixação da Taxa de Imposto municipal de Imó-
veis para o Ano 2019, a liquidar em 2020, nos 
termos da alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º e 
alínea d), do nº 1, do artigo 25º, ambos do rJAL. 
ProPosTA ÁgUAs DE gAIA, E.m. – TAXA DE 
rEsÍDUos sÓLIDos
EDoC/2019/64975
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. 
23.09.2019”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues apresentou a proposta que 
a seguir se transcreve:
“ProPosTA
AssUNTo: ÁgUAs DE gAIA, Em – TAXA DE 
rEsÍDUos sÓLIDos
Considerando que:
o tarifário das Águas de gaia prevê a cobrança 
de uma taxa (Taxa de resíduos sólidos), dire-
tamente indexada ao consumo da água e re-
percutida na fatura da água das famílias e das 
empresas;
o efeito dessa medida é de injustiça séria para 
as famílias, que pagam uma taxa pesada, calcu-
lada de forma relativamente injusta e algo arbi-
trária;
A referida taxa tem uma componente com-
preensível e até exigível pela ErsAr, relaciona-
da com a contribuição para o sistema ambiental 
e de resíduos, aspeto que não se negligencia, 
mas que vale residualmente no contexto global 
da mesma e deverá ser pensado de uma for-
ma equitativa e nunca proporcional ao consu-
mo de água. ora, o verdadeiro sentido desta 
taxa, criada por altura do surgimento da en-
tretanto extinta taxa de rampas, foi sobretudo 
o de encontrar receita adicional para custear 
uma responsabilidade específica da Câmara – 
o pagamento da limpeza urbana e recolha de 
lixo doméstico – entretanto transitada para as 
Águas de gaia como estratégia de desorça-
mentação da Câmara municipal;
A atual estabilidade económico-financeira da 
Câmara e da empresa municipal e o caráter es-
trutural dessa estabilidade permitem reforçar a 
justiça fiscal junto das famílias gaienses, deso-
nerando-as de tributações exageradas e de me-
didas injustas, partilhando a estabilidade finan-
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ceira municipal com as famílias e as empresas;
A coesão social também se promove com me-
didas de política fiscal municipal, materializan-
do o sucesso das metas económico-financeiras 
do município de vila Nova de gaia e repercutin-
do-se nas famílias e nas empresas do concelho;
A política social faz-se, quer por via da deso-
neração fiscal (diminuição do ImI, redução da 
fatura da água, redução de várias taxas e tarifas 
municipais…), quer por via de políticas redistri-
butivas (apoio direto ao arrendamento jovem, 
cheques-oferta para alunos, apoio à vacina-
ção…). Esta conciliação deve ser o verdadeiro 
desiderato das políticas públicas.
Assim:
Proponho que a Câmara municipal de vila Nova 
de gaia delibere:
1. Aprovar, nos termos da alínea e) do nº 1 do 
artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro a não repercussão no consumidor 
final do montante da Taxa de gestão de resí-
duos (Tgr), no modelo atual, criando as con-
dições de estabilidade económico-financeira 
para a devida sustentabilidade da empresa mu-
nicipal, no estrito cumprimento das diretivas e 
recomendações da ErsAr;
2. Assumir, desde já, a preparação do devido 
quadro financeiro municipal para a compensa-
ção da empresa, por via do contrato-programa, 
tendo em vista a sua sustentabilidade económi-
co-financeira estrutural.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
setembro de 2019.
o Presidente da Câmara,
(Eduardo vítor rodrigues)”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à extinção da 
taxa de resíduos sólidos na fatura da água dos 
gaienses, disse que a taxa de resíduos sólidos 
foi uma medida criada aquando da criação da 
taxa de rampas e da taxa de proteção civil e 
significa, em muitos casos, que a fatura da água 
sofre uma oscilação que, às vezes, é quase o 
dobro e, em outros casos, é injustamente ele-
vada. Disse que a Câmara municipal “herdou” a 
empresa municipal Águas de gaia com um défi-
ce operacional de 3,7 milhões de euros, e tendo 
conseguido o equilíbrio económico-financeiro 
das Águas de gaia, entende que se deve fazer 
a distribuição desse esforço entre as Águas de 

gaia, os cidadãos e o município. Que isso sig-
nifica uma redução de receita para as Águas 
de gaia, a qual será compensada por contrato-
-programa a celebrar entre a Câmara municipal 
com as Águas de gaia.  Que aquilo que estava 
a acontecer em vila Nova de gaia, é que a taxa 
de resíduos sólidos servia para pagar o con-
trato da sUmA, que custa cerca de 1,2 milhões 
de euros por mês. Que o que se está a apro-
var não é a taxa, mas sim o seu despacho ou 
proposta de não repercussão no consumidor 
final do montante da taxa de resíduos sólidos, 
no modelo atual, criando ao mesmo tempo as 
condições para a sustentabilidade da empresa 
municipal e cumprindo as diretivas da ErsAr 
e entregar às Águas de gaia a responsabilida-
de para a realização do estudo financeiro, que 
permita que tudo isto seja viável do ponto de 
vista económico-financeiro e a proposta de um 
contrato-programa para o município garantir a 
sustentabilidade da própria empresa e chegar-
-se ao dia 31 de Dezembro de 2020, com um 
saldo positivo na empresa municipal. 
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o senhor Presidente, no seu 
documento, propõe a não repercussão no con-
sumidor final do montante da taxa de gestão 
de resíduos e isso é uma componente da taxa 
de resíduos sólidos urbanos. Que a imprensa 
refere que vai ser abolida a taxa de resíduos só-
lidos e o senhor Presidente apresenta um do-
cumento que refere o estrito cumprimento das 
diretivas e recomendações pela ErsAr. Que 
o senhor Presidente, por outro lado, não na 
Câmara, mas em outros locais, vem dizer que 
aparecerá uma taxa ambiental que rondará os 
3 euros. Que o PsD sempre esteve de acordo e 
continua a estar com esta não repercussão, mas 
a forma como o processo é presente, está de 
uma forma parcial e faria sentido que o presen-
te documento fosse apresentado juntamente 
com a proposta da taxa ambiental, permitindo 
a análise em termos de cumprimento e de reco-
mendações da ErsAr. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que as Águas de gaia 
têm uma administração que, no limite, é res-
ponsável pelos atos que tem de aprovar e tem 
competência própria para aprovar. Que aquilo 
que pessoalmente está a fazer é um despacho/
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proposta a ser aprovado pela Câmara, para co-
municar à administração da empresa que a Câ-
mara pretende acabar com a taxa de resíduos 
sólidos, no modelo atual. Que o despacho hoje 
presente à Câmara, consiste na extinção da taxa 
de resíduos sólidos, no modelo de imputação 
de custo ao consumo de água e a criação de 
um modelo de cofinanciamento da Câmara mu-
nicipal junto das Águas de gaia, para garantir 
que, no fim do ano, não haja nenhum “buraco”. 
Que aquilo que explicou na imprensa foi que, 
dentro dos princípios da sustentabilidade e 
agora que a Câmara tem condições financeiras 
de comparticipação na taxa de resíduos sóli-
dos, por via do contrato-programa e de acordo 
com a lei, assumiu que será a Câmara a pagar. 
Que aquilo que a ErsAr exige, é apenas que 
exista uma coparticipação, uma colaboração fi-
nanceira dos cidadãos. Que aquilo que o muni-
cípio de gaia fez, foi se é uma comparticipação, 
comparticipa o cidadão, comparticipa a Câma-
ra e comparticipa as Águas de gaia. Disse que 
em quase todos os municípios do país, quem 
detém o custo financeiro da limpeza urbana, 
são as Câmaras e a Câmara anterior transferiu 
essa responsabilidade para as Águas de gaia 
até 2026, através de um protocolo, passando 
os cidadãos a pagar através da fatura da água. 
Que aquilo que pretende fazer é, aquilo que se 
pode tirar, que é a componente de resíduos só-
lidos que é da Câmara, retira-se e a gestão de 
resíduos, naquilo que a ErsAr impõe, não se 
retira, porque é de Lei. Que as Águas de gaia 
vão fazer um estudo quanto aos custos e, pes-
soalmente, entende que os cidadãos não paga-
rão mais do que 3 euros na fatura e a Câmara 
vai ter de comparticipar. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos propostos, o seguinte:
1. Aprovar, nos termos da alínea e) do nº 1, do 
artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro a não repercussão no consumidor 
final do montante da Taxa de gestão de resí-
duos (Tgr), no modelo atual, criando as con-
dições de estabilidade económico-financeira 
para a devida sustentabilidade da empresa mu-
nicipal, no estrito cumprimento das diretivas e 
recomendações da ErsAr;
2. Assumir, desde já, a preparação do devido 
quadro financeiro municipal para a compensa-

ção da empresa, por via do contrato-programa, 
tendo em vista a sua sustentabilidade económi-
co-financeira estrutural.
CANDIDATUrA “À BArCA, À BArCA!” – APro-
vAçÃo DA CoNTrIBUIçÃo PrIvADA
EDoC/2019/47796
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contribuição privada à candidatura “À 
Barca, À Barca!”, nos termos informados.

DEPArtAMENtO DE PESSOAL
ProPosTA DE ABErTUrA DE TrÊs Pro-
CEDImENTos CoNCUrsAIs ComUNs, PArA 
CoNsTITUIçÃo DE vÍNCULo DE EmPrEgo 
PÚBLICo, NA moDALIDADE DE CoNTrATo 
DE TrABALho Em FUNçÕEs PÚBLICAs Por 
TEmPo INDETErmINADo PArA A CArrEIrA 
DE TÉCNICo sUPErIor
EDoC/2019/50125
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. 
24.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de abertura de três proce-
dimentos concursais comuns, para constituição 
de vínculo de emprego público, na modalida-
de de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico superior, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE ADMINIStrAÇÃO E 
FINANÇAS

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €465,08 (QUA-
TroCENTos E sEssENTA E CINCo EUros 
E oITo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
CArrAZEDA DE moNTENEgro, No DIA 11 DE 
AgosTo DE 2019, soLICITADo PELA Asso-
CIAçÃo DE CoNvÍvIo DE IDosos, rEFor-
mADos E PENsIoNIsTAs DA ALAmEDA Do 
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CEDro
EDoC/2019/50548
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €465,08 (quatrocentos e sessen-
ta e cinco euros e oito cêntimos), para deslo-
cação a Carrazeda de montenegro, no dia 11 de 
agosto de 2019, solicitado pela Associação de 
Convívio de Idosos, reformados e Pensionistas 
da Alameda do Cedro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €671,63 (sEIs-
CENTos E sETENTA E Um EUros E sEssEN-
TA E TrÊs CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo 
A AZAmBUJA, No DIA 28 DE sETEmBro DE 
2019, soLICITADo PELo CENTro DE rECrEIo 
PoPULAr DE sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/59797
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor total de €671,63 (seiscen-
tos e setenta e um euros e sessenta e três cênti-
mos), ou seja, o valor de €470,14 (quatrocentos 
e setenta euros e catorze cêntimos), para des-
locação a Azambuja, no dia 28 de setembro de 
2019, solicitado pelo Centro de recreio Popular 
de são Félix da marinha, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €463,12 (QUA-
TroCENTos E sEssENTA E TrÊs EUros E 
DoZE CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
FÁTImA, No DIA 28 DE sETEmBro DE 2019, 
soLICITADo PELo CENTro soCIAL DE sÃo 
FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/59869

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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €463,12 (quatrocentos e sessenta 
e três euros e doze cêntimos), para deslocação 
a Fátima, no dia 28 de setembro de 2019, soli-
citado pelo Centro social de são Félix da mari-
nha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €66,37 (sEssENTA 
E sEIs EUros E TrINTA E sETE CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo Ao PArQUE BIoLÓgICo 
DE gAIA, No DIA 27 DE sETEmBro DE 2019, 
soLICITADo PELA EsCoLA BÁsICA DE CAm-
PoLINho 1
EDoC/2019/59671
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €66,37 (sessenta e seis euros e 
trinta e sete cêntimos), para deslocação ao Par-
que Biológico de gaia, no dia 27 de setembro 
de 2019, solicitado pela Escola Básica de Cam-
polinho 1, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €362,02 (TrE-
ZENTos E sEssENTA E DoIs EUros E DoIs 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo À rÉgUA, 
No DIA 22 DE sETEmBro DE 2019, soLICITA-
Do PELo CLUBE JovEm ALmEIDA gArrETT
EDoC/2019/58515
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. 
01.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
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de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do total de €362,02 (trezentos e 
sessenta e dois euros e dois cêntimos), ou seja, 
o valor de €253,41 (duzentos e cinquenta e três 
euros e quarenta e um cêntimos), para deslo-
cação à régua, no dia 22 de setembro de 2019, 
solicitado pelo Clube Jovem Almeida garrett, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €55,20 (CINQUEN-
TA E CINCo EUros E vINTE CÊNTImos), PArA 
DEsLoCAçÃo Ao PorTo, No DIA 07 DE oU-
TUBro DE 2019, soLICITADo PELA EsCoLA 
sECUNDÁrIA Dr. JoAQUIm gomEs FErrEI-
rA ALvEs
EDoC/2019/61807
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. 
01.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €55,20 (cinquenta e cinco euros 
e vinte cêntimos), para deslocação ao Porto, 
no dia 07 de outubro de 2019, solicitado pela 
Escola secundária Dr. Joaquim gomes Ferreira 
Alves, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €327,54 (TrEZEN-
Tos E vINTE E sETE EUros E CINQUENTA E 
QUATro CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo 
À rÉgUA, No DIA 06 DE oUTUBro DE 2019, 
soLICITADo PELo CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2019/61793
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €327,54 (trezentos e vinte e sete 
euros e cinquenta e quatro cêntimos), para des-
locação à régua, no dia 06 de outubro de 2019, 
solicitado pelo Colégio de gaia, nos termos in-

formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €418,78 (QUA-
TroCENTos E DEZoITo EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A FÁ-
TImA, No DIA 04 DE oUTUBro DE 2019, so-
LICITADo PELo CENTro soCIAL PAroQUIAL 
DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2019/61248
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €418,78 (quatrocentos e dezoito 
euros e setenta e oito cêntimos), para desloca-
ção a Fátima, no dia 04 de outubro de 2019, so-
licitado pelo Centro social Paroquial de oliveira 
do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €142,25 (CENTo 
E QUArENTA E DoIs EUros E vINTE E CIN-
Co CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A PENA-
FIEL, No DIA 25 DE sETEmBro DE 2019, soLI-
CITADo PELA FUNDAçÃo CoUTo
EDoC/2019/59019
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €142,25 (cento e quarenta e dois 
euros e vinte e cinco cêntimos), para desloca-
ção a Penafiel, no dia 25 de setembro de 2019, 
solicitado pela Fundação Couto, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €60,54 (sEs-
sENTA EUros E CINQUENTA E QUATro CÊN-
TImos), PArA DEsLoCAçÃo Ao PorTo, No 
DIA 04 DE oUTUBro DE 2019, soLICITADo 
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PELA EsCoLA BÁsICA ADrIANo CorrEIA 
DE oLIvEIrA
EDoC/2019/61646
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €60,54 (sessenta euros e cin-
quenta e quatro cêntimos), para deslocação ao 
Porto, no dia 04 de outubro de 2019, solicitado 
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 ToTAL DE €58,52 (CINQUEN-
TA E oITo EUros E CINQUENTA E DoIs CÊN-
TImos), PArA DEsLoCAçÃo A vALADArEs, 
No DIA 10 DE oUTUBro DE 2019, soLICITA-
Do PELo sErvIço DE PsIQUIATrIA E sAÚDE 
mENTAL Do C.h.v.N.g/E.
EDoC/2019/62937
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €58,52 (cinquenta e oito euros e 
cinquenta e dois cêntimos), para deslocação a 
valadares, no dia 10 de outubro de 2019, solici-
tado pelo serviço de Psiquiatria e saúde mental 
do C.h.v.N.g/E., nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €253,01 (DUZEN-
Tos E CINQUENTA E TrÊs EUros E Um CÊN-
TImo), PArA DEsLoCAçÃo A sÃo BENTo DA 
PorTA ABErTA, No DIA 26 DE sETEmBro DE 
2019, soLICITADo PELA AssoCIAçÃo DE so-
LIDArIEDADE hUmANITÁrIA DE CANELAs
EDoC/2019/59369
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. 
14.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €253,01 (duzentos e cinquenta 
e três euros e um cêntimo), para deslocação a 
são Bento da Porta Aberta, no dia 26 de setem-
bro de 2019, solicitado pela Associação de soli-
dariedade humanitária de Canelas., nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €73,79 (sETEN-
TA E TrÊs EUros E sETENTA E NovE CÊNTI-
mos), PArA DEsLoCAçÃo A sÃo JoÃo DE 
vEr, No DIA 03 DE oUTUBro DE 2019, soLI-
CITADo PELA FUNDAçÃo CoUTo
EDoC/2019/61218
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. 
14.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €73,79 (setenta e três euros 
e setenta e nove cêntimos), para deslocação a 
são João de ver, no dia 03 de outubro de 2019, 
solicitado pela Fundação Couto, nos termos in-
formados.
TrANsFErÊNCIA, PArA o mUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA, DA PossE E gEsTÃo 
DE 74 FrAçÕEs sITAs No EmPrEENDImENTo 
hABITACIoNAL DENomINADo “QUINTA Dos 
CAsTELos”, NA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA 
E AProvAçÃo DA mINUTA DE ProToCoLo
EDoC/2016/14719
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à Assembleia municipal a fim de nos 
termos da alínea j) do n.º 2 do artigo 25.º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais, ser de-
liberado:
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1. aprovar a transferência, para o município 
de vila Nova de gaia, da posse e gestão de 74 
frações sitas no empreendimento habitacional 
denominado "Quinta dos Castelos", na união 
das freguesias de santa marinha e são Pedro 
da Afurada, elencadas e devidamente identifi-
cadas na minuta do protocolo, as quais, atual-
mente, se encontram na posse e gestão das "In-
fraestruturas de Portugal, s.A." ;
2. aprovar a minuta do protocolo de trans-
ferência da posse gestão das 74 frações do em-
preendimento habitacional denominado "Quin-
ta dos Castelos", sito na união das freguesias de 
santa marinha e são Pedro da Afurada.
ALIENAçÃo Do DIrEITo DE rAÍZ 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 PoIArEs E EsPosA 
CrIsTINA mArIA oLIvEIrA DE soUsA PoIA-
rEs – rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE 
14.06.2019
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 14 de junho 
de 2019, no sentido de passar a constar que o 
nome do comprador da raiz ou nua proprie-
dade do lote  n.º26 do Loteamento municipal 
da Quinta da marroca, sito na rua da marroca, 
n.º 301, união das freguesias de sandim, olival, 
Lever e Crestuma é CArLos mANUEL LoPEs 
PoAIrEs e não Carlos manuel Lopes Pereira, 
nos termos informados.
ALIENAçÃo DA PArCELA DE TErrENo Com 
A ÁrEA DE 648,80 m2, sITA NA AvENIDA Dos 
ComBATENTEs Do ULTrAmAr PorTUgUÊs 
– UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE gULPILhArEs E 
vALADArEs, À soCIEDADE “BAsTos vIEgAs, 
s.A.”, PArA ACErTo DE EsTrEmAs, PELo vA-
Lor DE €48.000,00 (QUArENTA E oITo mIL 
EUros)
EDoC/2017/63837

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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, e 
nos termos do disposto na alínea g) do núme-
ro 1, do artigo 33.º do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais, aprovar a alienação da parcela 
de terreno com a área de 648,80 m2, sita na 
Avenida dos Combatentes do Ultramar Por-
tuguês, união das freguesias de gulpilhares e 
valadares, descrita na Primeira Conservatória 
do registo Predial de vila Nova de gaia sob o 
número 4019 - valadares e inscrita na matriz 
predial urbana sob o artigo 434, à sociedade 
"Bastos viegas, s.A.", para acerto de estremas, 
pelo valor de 48.000,00 € (quarenta e oito mil 
euros), conforme avaliação anexa á etapa 13 do 
EDoC/2017/63837, nos termos informados.
ALIENAçÃo Do DIrEITo DE rAÍZ oU DA NUA 
ProPrIEDADE Do LoTE Nº 15 Do LoTEAmEN-
To mUNICIPAL DA QUINTA DA mArroCA, 
Com A ÁrEA DE 109,00 m2 sITo NA vErEDA 
DA mArroCA DE BAIXo, Nº 20 E 22 – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr 
E CrEsTUmA, PELo vALor DE €1.840,00 
(mIL oIToCENTos E QUArENTA EUros) Aos 
hErDEIros DE mANUEL PErEIrA DA CoN-
CEIçÃo
EDoC/2019/43451
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 
33 do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovar a alienação do direito de raiz ou da nua 
propriedade do lote n.º 15 do Loteamento mu-
nicipal da Quinta da marroca, com a área de 
109,00 m2, sito na vereda da marroca de Baixo, 
n.ºs 20 e 22, união das freguesias de sandim, 
olival, Lever e Crestuma, descrito na  segunda 
Conservatória do registo Predial de vila Nova 
de gaia sob o número 370 - Crestuma, pelo va-
lor de 1.840,00 (mil oitocentos e quarenta eu-
ros), aos herdeiros de manuel Pereira da Con-
ceição ( odília Celeste gomes de oliveira, viúva, 
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António gomes da Conceição, Jorge manuel 
gomes da Conceição, Paula Cristina gomes da 
Conceição e maria regina gomes da Conceição 
soares), nos termos informados.
CEDÊNCIA Em rEgImE DE DIrEITo DE sUPEr-
FÍCIE À FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL DE 
sANTo ANDrÉ DE CANIDELo Do LoTE EQ.2, 
sITo NA rUA Do CALIsTo – FrEgUEsIA DE 
CANIDELo – rETIFICAçÃo DE DELIBErAçÃo 
DE 20 DE JUNho DE 2016
EDoC/2016/30467
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de 20 de junho de 2016, no 
sentido de passar a constar que o indicado lote 
possui a área de 12.649,00 m2 e não 12.863,00 
m2., nos termos informados.
rETIFICAçÃo Ao ACorDo DE CooPErAçÃo 
CELEBrADo ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E os JorNAIs Do CoNCELho 
– ALTErAçÃo Dos DADos DA QUArTA oU-
TorgANTE E EsTorNo DE vErBA
EDoC/2019/60884
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte.
1. A alteração dos dados de uma das outorgan-
tes do Acordo de Cooperação celebrado com 
os Jornais do Concelho;
2. Autorizar que o saldo remanescente da rED 
em nome da “NArrATIvA APELATIvA, LDA..”, 
após o respetivo estorno, seja comprometida 
em nome da nova entidade, “NArrATIvAs E 
CoNsoANTEs - ImPrENsA E ComUNICAçAo, 
LDA.”, com efeitos a 01 de abril de 2019.
DECLArAçÃo DE UTILIDADE PÚBLICA Com 
CArÁCTEr UrgENTE DA EXProPrIAçÃo 
DAs PArCELAs DE TErrENo NECEssÁrIAs 
À EXECUçÃo DA vIA DE LIgAçÃo 3 (vL3) – 
Troço ENTrE A rUA DA LAvoUrA E A rUA 
Do LoUrEIro, NA FrEgUEsIA DA mADALE-

NA – AProvAçÃo DE Novo moNTANTE A 
ATrIBUIr Às EXProPrIADAs
EDoC/2019/46732
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o novo montante de € 20.000,00  (vin-
te mil euros) a atribuir às expropriadas, Amé-
lia Adelaide Freixo e sua filha maria Adelaide 
Freixo sequeira, a título de indemnização pela 
expropriação da Parcela 3A do Processo de Ex-
propriação necessárias para a execução da via 
de Ligação 3 (vL3) – Troço entre a rua da La-
voura e a rua do Loureiro, na freguesia da ma-
dalena, ficando o município de repor os muros 
de vedação e infraestruturas afetadas pela ex-
propriação, bem como a recolocação dos por-
tões existentes, nos termos informados.
CoNTrATo DE CEssÃo DE EXPLorAçÃo DE 
rEsTAUrANTE E BAr DA PIsCINA mUNICIPAL 
DA grANJA – INCUmPrImENTo CoNTrA-
TUAL No PAgAmENTo DE rENDAs
EDoC/2017/58781
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
nos termos informados, o seguinte:
1 - Aceitar a transferência de propriedade da 
concessionária para o município dos bens mó-
veis identificados e avaliados nos anexos 2 e 3 
da etapa 69 do EDoC/2017/58781, no valor de 
€114.420,30 € e aceitar a extinção da divida da 
cessionária para com o município, a qual até à 
presente data, ascende o valor de 200.964,36 
(152.379,36 €+ 48.585,00 €);
2 - Aceitar o teor da minuta do contrato de acei-
tação de divida e dação em cumprimento. 
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o INAC – INsTITUTo NACIoNAL DE ArTEs 
Do CIrCo CrL PArA APoIo FINANCEIro À 
sEgUNDA EDIçÃo Do CUPULA CIrCUs vI-
LLAgE FEsTIvAL, No vALor DE €15.000,00 
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(QUINZE mIL EUros)
EDoC/2019/64123
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e o INAC 
– Instituto Nacional de Artes do Circo CrL, para 
apoio financeiro à segunda edição do Cupula 
Circus village Festival, no valor de €15.000,00 
(quinze mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E AgP ComUNICAçÃo, LDA. PArA APoIo 
FINANCEIro No âmBITo DA rEALIZAçÃo 
DA “XIv gALA AUDIÊNCIA”, No vALor DE 
€10.000,00 (DEZ mIL EUros)
EDoC/2019/62121
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 voto contra do PPD/PsD, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e AgP 
Comunicação, Lda.., para apoio financeiro no 
âmbito da realização da “XIv gala Audiência”, 
no valor de €10.000,00 (dez mil euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A gAIUrB – UrBANIsmo E hABITAçÃo, Em 
TENDo Em vIsTA o ProgrAmA DE rEvITA-
LIZAçÃo DA ECoNomIA LoCAL, No vALor 
DE €246.000,00 (DUZENTos E QUArENTA E 
sEIs mIL EUros)
EDoC/2019/63999
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e a gaiurb – 

Urbanismo e habitação, em tendo em vista o 
programa de revitalização da economia local, 
no valor de €246.000,00 (duzentos e quarenta 
e seis mil euros), nos termos apresentados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE INFrAEStruturAS 
E ESPAÇOS PÚbLICOS

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIs LUgA-
rEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA 
o ANo DE 2019, sITos NA rUA Do LAmEIro 
Novo – FrEgUEsIA DE ArCoZELo, No vA-
Lor DE €1.440,98 (mIL QUATroCENTos E 
QUArENTA EUros E NovENTA E oITo CÊN-
TImos), soLICITADo PELo AgrUPAmENTo 
DE EsCoLAs soPhIA DE mELLo BrEYNEr
EDoC/2019/49396
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 
na rua do Lameiro Novo, freguesia de Arcoze-
lo, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e 
quarenta euros e noventa e oito cêntimos), soli-
citado pelo Agrupamento de Escolas sophia de 
mello Breyner, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIs LUgA-
rEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA 
o ANo DE 2019, sITos NA rUA mArQUÊs sÁ 
DA BANDEIrA – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso, No vA-
Lor DE €4.317,60 (QUATro mIL TrEZENTos 
E DEZAssETE EUros E sEssENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELo CLUBE DE NATA-
çÃo oNDA AZUL
EDoC/2019/48161
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
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estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua marquês sá da Bandeira, União de 
Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, no 
valor de €4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pelo Clube de Natação onda Azul, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIs LUgA-
rEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA 
o ANo DE 2019, sITos NA rUA EsCoLA CEN-
TrAL – FrEgUEsIA DE AvINTEs, No vALor 
DE €1.681,14 (mIL sEIsCENTos E oITENTA E 
Um EUros E CATorZE CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE AvIN-
TEs
EDoC/2019/56671
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 
na rua Escola Central, freguesia de Avintes, no 
valor de €1.681,14 (mil seiscentos e oitenta e um 
euros e catorze cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUgAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2019, sITo NA rUA AFoNso DE AL-
BUQUErQUE – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrA-
DA, No vALor DE €3.238,20 (TrÊs mIL DU-
ZENTos E TrINTA E oITo EUros E vINTE 
CÊNTImos), soLICITADo PELA AssoCIAçÃo 
EsCoLAs TorNE E Do PrADo
EDoC/2018/77745
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de esta-

cionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua Afonso de Albuquerque, União de Fre-
guesias de santa marinha e são Pedro da Afu-
rada, no valor de €3.238,20 (três mil duzentos e 
trinta e oito euros e vinte cêntimos), solicitado 
pela Associação Escolas Torne e do Prado, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUgAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2019, sITo NA rUA Do CALIsTo Nº 
263 – FrEgUEsIA DE CANIDELo, No vALor 
DE €720,49 (sETECENTos E vINTE EUros E 
QUArENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA FÁBrICA DA IgrEJA sANTo ANDrÉ DE 
CANIDELo
EDoC/2019/4369
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
01.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2019, sito na 
rua do Calisto nº 263, freguesia de Canidelo, 
no valor de €720,49 (setecentos e vinte euros 
e quarenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja santo André de Canidelo, 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 No LArgo sANTo ANDrÉ 
– FrEgUEsIA DE CANIDELo, No vALor DE 
€1.080,73 (mIL E oITENTA EUros E sETENTA 
E TrÊs CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrI-
CA DA IgrEJA sANTo ANDrÉ DE CANIDELo
EDoC/2019/4357
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sito 
no Largo santo André, freguesia de Canidelo, 
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no valor de €1.080,73 (mil e oitenta euros e se-
tenta e três cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja santo André de Canidelo, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUgAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2019, sITo NA rUA Do PINho vALEN-
TE – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANTA mArI-
NhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, No vALor 
DE €2.158,80 (DoIs mIL CENTo E CINQUENTA 
E oITo EUros E oITENTA CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA ETCETrA – AssoCIAçÃo Ar-
TÍsTICA
EDoC/2019/57961
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua do Pinho valente, União de Freguesias 
de santa marinha e são Pedro da Afurada, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela 
ETCETrA – Associação Artística, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊs LU-
gArEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo 
PArA o ANo DE 2019, sITos NA rUA PAÚL DE 
PEDroso – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PE-
Droso E sEIXEZELo, No vALor DE €3.242,19 
(TrÊs mIL DUZENTos E QUArENTA E DoIs 
EUros E DEZANovE CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PEDro-
so E sEIXEZELo
EDoC/2019/48942
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de três lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 

na rua Paúl de Pedroso, União de Freguesias 
de Pedroso e seixezelo, no valor de €3.242,19 
(três mil duzentos e quarenta e dois euros e 
dezanove cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de Pedroso e seixezelo, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIs LUgA-
rEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA 
o ANo DE 2019, sITos NA rUA Do FrEIXIEI-
ro – FrEgUEsIA DE oLIvEIrA Do DoUro, 
No vALor DE €1.440,98 (mIL QUATroCEN-
Tos E QUArENTA EUros E NovENTA E oITo 
CÊNTImos), soLICITADo PELo AgrUPAmEN-
To DE EsCoLAs gAIA NAsCENTE
EDoC/2019/49313
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 
na rua do Freixieiro, freguesia de oliveira do 
Douro, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos 
e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas gaia 
Nascente, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE oNZE LU-
gArEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo 
PArA o ANo DE 2019, sITos Em vÁrIos Ar-
rUAmENTos, No vALor DE €9.246,27 (NovE 
mIL DUZENTos E QUArENTA E sEIs EUros E 
vINTE E sETE CÊNTImos), soLICITADo PELA 
PrANChA vIvA – AssoCIAçÃo DE CoNCEs-
sIoNÁrIos DE PrAIAs E BArEs DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2019/49910
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de onze lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 
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em vários arruamentos, no valor de €9.246,27 
(nove mil duzentos e quarenta e seis euros e 
vinte e sete cêntimos), solicitado pela Prancha 
viva – Associação de Concessionários de Praias 
e Bares de vila Nova de gaia, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊs LU-
gArEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo 
PArA o ANo DE 2019, sITos NA rUA QUIN-
TA DAs PEDrAs – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso, No vALor 
DE €6.476,40 (sEIs mIL QUATroCENTos E 
sETENTA E sEIs EUros E QUArENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELo AgrUPAmENTo DE 
EsCoLAs ANTÓNIo sÉrgIo – EsCoLA BÁsI-
CA DAs PEDrAs
EDoC/2019/49233
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa referente à licença de três lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 
na rua Quinta das Pedras, União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, no valor de 
€6.476,40 (seis mil quatrocentos e setenta e 
seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas António sérgio – Es-
cola Básica das Pedras, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEIrA 
DE sÃo mATEUs DE ArNELAs – FEIrA DAs 
NoZEs”, rEALIZADo No DIA 21 DE sETEm-
Bro DE 2019, No vALor ToTAL DE €299,60 
(DUZENTos E NovENTA E NovE EUros E 
sEssENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/53936
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Feira de são mateus de 
Arnelas – Feira das Nozes”, realizado no dia 21 
de setembro de 2019, no montante de €90,41, 
isentando 70% do valor total de €299,60 (du-
zentos e noventa e nove euros e sessenta cên-
timos), solicitado pela União de Freguesias de 
sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs 
Em hoNrA DE sÃo mIgUEL”, rEALIZADo DE 
25 DE sETEmBro ATÉ Ao DIA 02 DE oUTU-
Bro DE 2019, No vALor ToTAL DE €466,40 
(QUATroCENTos E sEssENTA E sEIs EUros 
E QUArENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/36450
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de são 
miguel”, realizado de 25 de setembro até ao dia 
02 de outubro de 2019, no montante de €326,48 
(trezentos e vinte e seis euros e quarenta e oito 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
de €466,40 (quatrocentos e sessenta e seis eu-
ros e quarenta cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, 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 Em hoNrA DE sÃo mIgUEL”, 
rEALIZADo No DIA 29 DE sETEmBro DE 
2019, No vALor ToTAL DE €129,15 (CENTo E 
vINTE E NovE EUros E QUINZE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/42657
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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60, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão da Festa em 
honra de são miguel”, realizado no dia 29 de 
setembro de 2019, no montante de €90,41 (no-
venta euros e quarenta e um cêntimos), isen-
tando 70% do valor total de €129,15 (cento e 
vinte e nove euros e quinze cêntimos), solicita-
do 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 DAs FEsTAs Em hoNrA Do sENhor 
DA vErA CrUZ”, rEALIZADo No DIA 15 DE 
sETEmBro DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€783,75 (sETECENTos E oITENTA E TrÊs EU-
ros E sETENTA E CINCo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA CoNFrArIA Do sENhor DA 
vErA CrUZ, rEPrEsENTADA PELo sENhor 
ArmANDo PINTo roDrIgUEs
EDoC/2019/54410
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão das Festas 
em honra do senhor da vera Cruz”, realizado 
no dia 15 de setembro de 2019, no montante 
de €548,63 (quinhentos e quarenta e oito euros 
e sessenta e três cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €783,75 (setecentos e oi-
tenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), 
solicitado pela Confraria do senhor da vera 
Cruz, representada pelo senhor Armando Pinto 
rodrigues, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
mINhADA soLIDÁrIA”, rEALIZADo No DIA 
22 DE sETEmBro DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €536,40 (QUINhENTos E TrINTA E sEIs 

EUros E QUArENTA CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL 
DE sÃo PEDro DE vILAr Do PArAÍso
EDoC/2019/42500
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção do pagamento de taxas 
pela interrupção de trânsito, relativa à realiza-
ção do evento “Caminhada solidária”, realizado 
no dia 22 de setembro de 2019, no montante 
de €375,48 (trezentos e setenta e cinco euros 
e quarenta e oito cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €536,40 (quinhentos e 
trinta e seis euros e quarenta cêntimos), soli-
citado pela Fábrica da Igreja Paroquial de são 
Pedro de vilar do Paraíso, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DAs FEsTAs Em hoNrA Do DIvINo 
sALvADor”, rEALIZADo No DIA 11 DE Agos-
To DE 2019, No vALor ToTAL DE €238,40 
(DUZENTos E TrINTA E oITo EUros E QUA-
rENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DAs FrEgUEsIAs DE vALADArEs E gULPI-
LhArEs
EDoC/2019/43094
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão das Festas 
em honra do Divino salvador”, realizado no dia 
11 de agosto de 2019, no montante de €166,88 
(cento e sessenta e seis euros e oitenta e oito 
cêntimos), correspondente a 70% do valor to-
tal de €238,40 (duzentos e trinta e oito euros 
e quarenta cêntimos), solicitado pela União das 
Freguesias de valadares e gulpilhares, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
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TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “5ª 
EDIçÃo Do TrAIL DE CANELAs”, rEALIZA-
Do No DIA 08 DE sETEmBro DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €1311,20 (mIL TrEZENTos E 
oNZE EUros E vINTE CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE CANELAs
EDoC/2019/49326
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “5ª Edição do Trail de Cane-
las”, realizado no dia 08 de setembro de 2019, 
no montante de €917,84 (novecentos e dezas-
sete euros e oitenta e quatro cêntimos), corres-
pondente a 70% do valor total de €1.311,20 (mil 
trezentos e onze euros e vinte cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
vA DE CICLIsmo”, rEALIZADo No DIA 16 DE 
sETEmBro DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€258,30 (DUZENTos E CINQUENTA E oITo 
EUros E TrINTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE grIJÓ E 
sErmoNDE
EDoC/2019/51274
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Prova de Ciclismo”, rea-
lizado no dia 16 de setembro de 2019, no mon-
tante de €180,81 (cento e oitenta euros e oiten-
ta e um cêntimos), correspondente a 70% do 
valor total de €258,30 (duzentos e cinquenta 
e oito euros e trinta 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 NossA sENhorA DA 
soLEDADE”, rEALIZADo No DIA 22 DE sE-
TEmBro DE 2019, No vALor ToTAL DE €129,15 
(CENTo E vINTE E NovE EUros E QUINZE 
CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IgrEJA PAroQUIAL DA FrEgUEsIA DE sÃo 
FÉLIX DA mArINhA, rEPrEsENTADA PELo 
sr. JosÉ ÁLvAro DA sILvA roChA
EDoC/2019/53210
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra 
de Nossa senhora da soledade”, realizado no 
dia 22 de setembro de 2019, no montante de 
€90,41 (noventa euros e quarenta e um cênti-
mos), correspondente a 70% do valor total de 
€129,15 (cento e vinte e nove euros e quinze 
cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja Pa-
roquial da Freguesia de são Félix da marinha, 
representada pelo sr. José Álvaro da silva ro-
cha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs 
Em hoNrA Do sENhor DA vErA CrUZ DA 
PArÓQUIA Do CANDAL”, rEALIZADo Nos 
DIAs 13, 14 E 15 DE sETEmBro DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €274,75 (DUZENTos E sE-
TENTA E QUATro EUros E sETENTA E CINCo 
CÊNTImos), soLICITADo PELA CoNFrArIA 
Do sENhor DA vErA CrUZ, rEPrEsENTADA 
PELo sr. ArmANDo PINTo roDrIgUEs
EDoC/2019/53981
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção do pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
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lização do evento “Festas em honra do senhor 
da vera Cruz da Paróquia do Candal”, realizado 
nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019, no 
montante de €192,33 (cento e noventa e dois 
euros e trinta e três cêntimos), corresponden-
te a 70% do valor total de €274,75 (duzentos e 
setenta e quatro euros e setenta e cinco cên-
timos), solicitado pela Confraria do senhor da 
vera Cruz, representada pelo sr. Armando Pinto 
rodrigues, nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
DA CABINE, ENTrE A rUA DA vINhA E A rUA 
Do ChoUPELo – FrEgUEsIA DA mADALENA
EDoC/2018/8381
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo No EN-
TroNCAmENTo ENTrE A rUA DE CorvEI-
ros E A rUA DA gUArDA – UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE grIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/77457
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
Dos Agros, JUNTo Ao ENTroNCAmENTo 
Com A rUA Dr. CAsTro CorrEIA – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE grIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2019/57614
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
LUÍs DE CAmÕEs, ENTrE A rUA gENErAL 

TorrEs E A rUA CâNDIDo Dos rEIs – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo 
PEDro DA AFUrADA
EDoC/2019/58016
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
DAs ArCAs – FrEgUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2019/58384
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA TrA-
vEssA DAs DUNAs ALTAs, No ENTroNCA-
mENTo Com A rUA DA CovA LoUrA – FrE-
gUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/36104
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
AUTorIZAçÃo EsPECIAL DE CIrCULAçÃo 
PArA os sEgUINTEs vEÍCULos PEsADos: 
47-hI-36, 51-AF-22, 68-ms-13, 96-66-TU, 03-hT-
44, 17-08-mo, 36-67-BB, 37-mP-88, 38-53-or E 
39-NN-03 PArA PErmIssÃo DE CIrCULAçÃo 
No INTErIor DA ZoNA DELImITADA ENTrE 
A A1, roTUNDA DE sANTo ovÍDIo, AvENIDA 
DA rEPÚBLICA, AvENIDA vAsCo DA gAmA 
(E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), vÁLIDo ATÉ 
16/09/2020
EDoC/2019/57736
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 47-hI-36, 
51-AF-22, 68-ms-13, 96-66-TU, 03-hT-44, 17-
08-mo, 36-67-BB, 37-mP-88, 38-53-or E 39-
NN-03, para permissão de circulação no inte-
rior da zona delimitada entre a A1, rotunda de 
santo ovídio, Avenida da república, Avenida 
vasco da gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), 
válido até 16/09/2020, nos termos informados.
AUTorIZAçÃo EsPECIAL DE CIrCULAçÃo 
PArA os sEgUINTEs vEÍCULos PEsADos: 
83-20-Ug, 53-CE-66, 47-62-UX E 24-54-Ts 
PArA PErmIssÃo DE CIrCULAçÃo No IN-
TErIor DA ZoNA DELImITADA ENTrE A 
A1, roTUNDA DE sANTo ovÍDIo, AvENIDA 
DA rEPÚBLICA, AvENIDA vAsCo DA gAmA 
(E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), vÁLIDo ATÉ 
31 DE mArço DE 2020
EDoC/2019/54978
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 83-20-Ug, 
53-CE-66, 47-62-UX E 24-54-Ts, para permis-
são de circulação no interior da zona delimitada 
entre a A1, rotunda de santo ovídio, Avenida da 
república, Avenida vasco da gama (E.N.222) e 
Av. D. João II (vL9), válido até 31/03/2020, nos 
termos informados.
rEABILITAçÃo DA DIvIsÃo PoLICIAL DA PsP 
DE vILA NovA DE gAIA – rEABILITAçÃo DA 
ENvoLvENTE EXTErIor
EDoC/2019/50344
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura do procedimento relativo à 
empreitada de “reabilitação da Divisão Policial 

da PsP de vila Nova de gaia – reabilitação da 
envolvente exterior”, bem como, a constituição 
do júri e das peças do procedimento, nos ter-
mos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia municipal para aprovação da 
repartição de encargos e assunção do compro-
misso plurianual referente ao ano de 2019/2020 
da despesa cabimentada, em cumprimento do 
disposto no artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99 
de 8 de junho e nos artigos 6º, nº 1, alínea c) da 
Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro e 12º do Decre-
to-Lei nº 127/2012 de 21 de junho.

DIrEÇÃO MuNICIPAL PArA A INCLuSÃO 
SOCIAL

PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA rELATIvA A CUIDADos Com ANImAL 
DE EsTImAçÃo QUE EsTÁ Ao CUIDADo Do 
CANIL mUNICIPAL DE vILA NovA DE gAIA, 
No vALor DE €201,65 (DUZENTos E Um EU-
ros E sEssENTA E CINCo CÊNTImos), soLI-
CITADo Por vÍTor DomINgos goNçALvEs 
sILvA
EDoC/2018/39790
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa relativa a cuidados com animal de estima-
ção que está ao cuidado do canil municipal de 
vila Nova de gaia, no valor de €201,65 (duzen-
tos e um euros e sessenta e cinco cêntimos), 
solicitado por vítor Domingos gonçalves silva, 
nos termos informados.
CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por rUI mIgUEL PINTo Dos 
sANTos
EDoC/2017/46290
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de candidatura de apoio ao 
arrendamento, solicitado por rui miguel Pinto 
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dos santos, nos termos informados.
DEsIsTÊNCIA DA CANDIDATUrA DE APoIo 
Ao ArrENDAmENTo, soLICITADo Por BÁr-
BArA CrIsTINA DIAs mAChADo – EsTorNo 
DE vErBA
EDoC/2019/23960
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de estorno de verba relativo 
à desistência de candidatura de apoio ao arren-
damento da munícipe Bárbara Cristina Dias ma-
chado, nos termos informados.
DEsIsTÊNCIA DA CANDIDATUrA DE APoIo 
Ao ArrENDAmENTo, soLICITADo Por CAsI-
mIro FArIA DA sILvA FErrEIrA – EsTorNo 
DE vErBA
EDoC/2019/16106
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de estorno de verba relativo 
à desistência de candidatura de apoio ao arren-
damento do munícipe Casimiro Faria da silva 
Ferreira, nos termos informados.
DEsIsTÊNCIA DA CANDIDATUrA DE APoIo 
Ao ArrENDAmENTo, soLICITADo Por mÓ-
NICA mANUELA TEIXEIrA BAsTos – EsTor-
No DE vErBA
EDoC/2019/16295
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de estorno de verba relativo 
à desistência de candidatura de apoio ao arren-
damento da munícipe mónica manuela Teixeira 
Bastos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE LEvEr, Aos ATLETAs DE CANoA-
gEm Do CLUBE NÁUTICo DE CrEsTUmA, No 

vALor DE €1050,00 (mIL E CINQUENTA EU-
ros), DUrANTE A ÉPoCA DEsPorTIvA DE 
2019/2020, soLICITADo PELo CLUBE NÁUTI-
Co DE CrEsTUmA
EDoC/2019/59381
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal de 
Lever, aos atletas de canoagem do Clube Náu-
tico de Crestuma, no valor de €1.050,00 (mil e 
cinquenta euros), durante a época desportiva 
de 2019/2020, solicitado pelo Clube Náutico de 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL, No vALor DE €1110,00 (mIL CENTo 
E DEZ EUros), DUrANTE o ANo LETIvo DE 
2019/2020, soLICITADo Por DIANA IsABEL 
morEIrA DA CosTA FErrAZ
EDoC/2019/43284
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal, no 
valor de €1.110,00 (mil cento e dez euros), du-
rante o ano letivo de 2019/2020, solicitado por 
Diana Isabel moreira da Costa Ferraz, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL, No vALor DE €320,00 (TrEZENTos E 
vINTE EUros), DUrANTE o ANo LETIvo DE 
2019/2020, soLICITADo Por LAUrA mArIA 
PErEIrA sILvA sANTos
EDoC/2019/58693
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. 
15.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 



55

 nº 108 | outubro 2019 | boletim municipal

cÂmara municipal

aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal, no 
valor de €320,00 (trezentos e vinte euros), du-
rante o ano letivo de 2019/2020, solicitado por 
Laura maria Pereira silva santos, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL, No vALor DE €265,00 (DUZENTos 
E sEssENTA E CINCo EUros), DUrANTE o 
ANo LETIvo DE 2019/2020, soLICITADo Por 
rosA DE soUsA NEvEs
EDoC/2019/58694
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. 
15.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal, no 
valor de €265,00 (duzentos e sessenta e cinco 
euros), durante o ano letivo de 2019/2020, so-
licitado por rosa de sousa Neves, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI, No vALor DE €1.105,00 
(mIL CENTo E CINCo EUros), DUrANTE o 
ANo LETIvo DE 2019/2020, soLICITADo Por 
sÓNIA CATArINA roDrIgUEs DE oLIvEIrA, 
Em rEPrEsENTAçÃo Do FILho gUsTAvo DE 
oLIvEIrA mENDEs
EDoC/2019/53283
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. 
15.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção do pagamento de taxas 
pela utilização da piscina municipal de marave-
di, no valor de €1.105,00 (mil cento e cinco eu-
ros), durante o ano letivo de 2019/2020, solici-
tado por sónia Catarina rodrigues de oliveira, 
em representação do filho gustavo de oliveira 
mendes, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DA grANJA, Aos UTENTEs DA UNI-

vErsIDADE sÉNIor DA AssoCIAçÃo DEs-
PorTIvA E CULTUrAL DE sANTA IsABEL, 
No vALor DE €2.690,63 (DoIs mIL sEIsCEN-
Tos E NovENTA EUros E sEssENTA E TrÊs 
CÊNTImos), DUrANTE o ANo LETIvo DE 
2019/2020, soLICITADo PELA AssoCIAçÃo 
DEsPorTIvA E CULTUrAL DE sANTA IsABEL 
– rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE rEU-
NIÃo DE CâmArA DE 16.09.2019
EDoC/2019/51726
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 16.09.2019 
quanto à designação da entidade, passando a 
ser a Associação Cultural de Canelas – UsC e 
não a Associação Desportiva e Cultural de san-
ta Isabel, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL AUrorA CUNhA, Aos ALUNos DA 
ACADEmIA sÉNIor DE PEDroso E sEIXEZE-
Lo, DUrANTE o ANo LETIvo DE 2019/2020, 
No vALor DE €9.030,00 (NovE mIL E TrINTA 
EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE PEDroso E sEIXEZELo – rETI-
FICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâmArA DE 
16.09.2019 rELATIvAmENTE Ao vALor
EDoC/2019/51563
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 16.09.2019 
quanto ao valor da isenção de pagamento, 
passando a mesma a ser de €9.450,00 (nove 
mil quatrocentos e cinquenta euros) e não de 
€9.030,00 (nove mil e trinta euros), nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE CoNsTrUçÃo E DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €9.690,07 (NovE mIL sEIsCENTos E 
NovENTA EUros E sETE CÊNTImos), ProCº 
6621/17 – LEg – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
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sErZEDo E PErosINho, soLICITADo Por 
JosÉ ANTÓNIo DA sILvA CosTA
EDoC/2019/49713
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. 
14.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção em 50% do pa-
gamento da taxa de licença de construção e 
da taxa municipal de urbanização, no valor de 
€9.690,07 (nove mil seiscentos e noventa euros 
e sete cêntimos), Proc.º 6621/17 – LEg, União 
de Freguesias de serzedo e Perosinho, solicita-
do por José António da silva Costa, nos termos 
informados.
CoNTrATo ProgrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E o sPor-
TINg CLUBE DE CoImBrÕEs PArA APoIo FI-
NANCEIro À EXECUçÃo DE oBrAs DE mE-
LhorIA DAs INsTALAçÕEs DEsPorTIvAs, 
No vALor DE €17.200,00 (DEZAssETE mIL E 
DUZENTos EUros)
EDoC/2019/58763
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o município de vila 
Nova de gaia e o sporting Clube de Coimbrões, 
para apoio financeiro à execução de obras de 
melhoria das instalações desportivas, no valor 
de €17.200,00 (dezassete mil e duzentos eu-
ros), nos termos apresentados.
 
DIrEÇÃO MuNICIPAL DE urbANISMO E AM-

bIENtE
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DANçA UrBANA”, rEALIZADo No DIA 05 
DE oUTUBro DE 2019, No vALor DE €60,89 
(sEssENTA EUros E oITENTA E NovE CÊN-
TImos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrE-
gUEsIA DE CANIDELo

EDoC/2019/56487
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. 
01.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Dança Urbana”, reali-
zado no dia 05 de outubro de 2019, no valor de 
€60,89 (sessenta euros e oitenta e nove cênti-
mos), solicitado pela Junta de Freguesia de Ca-
nidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“Iv TrAIL BroA DE AvINTEs”, rEALIZADo 
No DIA 13 DE oUTUBro DE 2019, No vA-
Lor DE €53,89 (CINQUENTA E TrÊs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA AssoCIAçÃo CULTUrAL E mUsICAL DE 
AvINTEs (A.C.m.A.)
EDoC/2019/59364
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Iv Trail Broa de Avin-
tes”, realizado no dia 13 de outubro de 2019, no 
valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
Cultural e musical de Avintes (A.C.m.A.), nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CorrIDA Do BomBEIro”, rEALIZADo No 
DIA 20 DE oUTUBro DE 2019, No vALor DE 
€53,89 (CINQUENTA E TrÊs EUros E oITEN-
TA E NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA 
AssoCIAçÃo hUmANITÁrIA BomBEIros 
voLUNTÁrIos DE vALADArEs
EDoC/2019/60971
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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93, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Corrida do Bombeiro”, 
realizado no dia 20 de outubro de 2019, no va-
lor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
humanitária Bombeiros voluntários de valada-
res, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTIvAL DE JAZZ “Ar D’ JAZZ””, rEALIZA-
Do Nos DIAs 04, 05, 06, 07 E 08 DE sETEm-
Bro DE 2019, No vALor DE €109,78 (CENTo E 
NovE EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA AssoCIAçÃo CULTUrAL E 
rECrEATIvA DEsNorTEArTE
EDoC/2019/50746
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Festival de Jazz “Ar 
d’Jazz””, realizado nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 
de setembro de 2019, no valor de €109,78 (cen-
to e nove euros e setenta e oito cêntimos), so-
licitado pela Associação Cultural e recreativa 
DEsNorTEArTE, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTA / CoNvÍvIo Do grUPo DE PErE-
grINos DE FÁTImA”, rEALIZADo No DIA 04 
DE oUTUBro DE 2019, No vALor DE €51,78 
(CINQUENTA E Um EUros E sETENTA E oITo 
CÊNTImos), soLICITADo PELA AssoCIAçÃo 
DEsPorTIvA E CULTUrAL DE sANTA IsABEL
EDoC/2019/61669
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. 

10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa/ Convívio do 
grupo de Peregrinos de Fátima”, realizado no 
dia 04 de outubro de 2019, no valor de €51,78 
(cinquenta e um euros e setenta e oito cênti-
mos), solicitado pela Associação Desportiva e 
Cultural de santa Isabel, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (sETENTA E NovE EUros), 
soLICITADo Por rosA AZEvEDo BrAgA 
mArTINs
EDoC/2018/51950
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. 
04.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
da taxa de vistoria administrativa no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
rosa Azevedo Braga martins, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (sETENTA E NovE EUros), 
soLICITADo Por AmÉLIA ALvEs Dos sAN-
Tos
EDoC/2019/57935
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. 
16.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento da taxa 
de vistoria Administrativa, no valor de €79,00 
(setenta e nove euros), solicitado por Amélia 
Alves dos santos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oCUPAçÃo Do EsPA-
ço PÚBLICo, No vALor DE €108,00 (CENTo 
E oITo EUros), ProCº 1010/12 – PL – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo 
PEDro DA AFUrADA, soLICITADo Por ELsA 
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ADrIANA gomEZ DE ALmEIDA PINTo
EDoC/2019/63652
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento da 
taxa de licença de ocupação do espaço público, 
no valor de €108,00 (cento e oito euros), Proc.º 
1010/12 – PL, União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, solicitado por 
Elsa Adriana gomez de Almeida Pinto, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE €65,05 
(sEssENTA E CINCo EUros E CINCo CÊN-
TImos), ProCº 149/19 – UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE PEDroso E sEIXEZELo, soLICITADo 
PELA AssoCIAçÃo PrÓ-INFâNCIA DE PE-
Droso
EDoC/2019/62507
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento da 
taxa de publicidade, no valor de €65,05 (ses-
senta e cinco euros e cinco cêntimos), Proc.º 
149/19, União de Freguesias de Pedroso e sei-
xezelo, solicitado pela Associação Pró-Infância 
de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo UrBANÍsTICA PArA 
EFEITos DE IsENçÃo DE ImI E ImT, ProC. º 
3997/19 – CErT – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso, soLICITA-
Do Por hELDEr FErNANDo oLIvEIrA goN-
çALvEs mArTINs
EDoC/2019/62606
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- o reconhecimento pela Câmara municipal, em 

virtude da conclusão das obras efetuadas no 
âmbito do processo nº 1673/18 e da apresenta-
ção do certificado energético nº sCE20442642, 
que o imóvel sito na rua Conceição Fernandes, 
nº 406, da União das Freguesias de mafamude 
e vilar do Paraíso descrito na 2ª Conservatória 
do registo Predial de vila Nova de gaia, sob 
o nº 2300 e inscrito na matriz Predial Urbana 
sob o nº 4481, foi objeto de uma intervenção 
de reabilitação, para efeitos de isenção de ImI 
e ImT nos termos das alíneas a) e b) do nº 2 do 
artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(EBF) e de dedução à coleta em sede de Irs, 
nos termos da alínea a) do nº 4 e dos nºs 5 e 7 
do artigo 71º do mesmo Estatuto.
- a emissão de certidão nos termos da minuta 
anexa à Informação nº 12432/19,4 da Direção 
municipal de Urbanismo e Ambiente.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDADE, soLICITADo 
Por BANCo ComErCIAL PorTUgUÊs, s.A. – 
ProCº 5505/19 – CErT – FrEgUEsIA DE CA-
NELAs
EDoC/2019/62502
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o pedido de certidão de constitui-
ção de regime de compropriedade, solicitado 
pelo Banco Comercial Português, s.A. – Procº 
5505/19 – CErT, freguesia de Canelas.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDADE, soLICITADo 
Por mArIA EDITE FErrEIrA ToPA gomEs – 
ProCº 5802/19 – CErT – UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTU-
mA
EDoC/2019/62504
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. 
10.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição de 
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regime de compropriedade, solicitado por ma-
ria Edite Ferreira Topa gomes – Procº 5802/19 
– CErT, União de Freguesias de sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
EsTUDo DE ALINhAmENTos, CoNTEmPLAN-
Do A ELImINAçÃo Do ArrUAmENTo (rUA 
DE ProvImENTo LoCAL) PrEvIsTo No 
P.D.m., soBrE o TErrENo LoCALIZADo NA 
TrAvEssA mIgUEL sANTos oLIvEIrA, DA 
FrEgUEsIA DE CANELAs
EDoC/2019/63096
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD, 
aprovar o estudo de alinhamentos, contem-
plando a eliminação do arruamento (rua de 
provimento local) previsto no P.D.m., sobre o 
terreno, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia municipal, nos termos do arti-
go 115º do P.D.m.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo – TmU 
E DE EmIssÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE 
oBrAs No vALor DE €3.268,95 (TrÊs mIL 
DUZENTos E sEssENTA E oITo EUros E No-
vENTA E CINCo CÊNTImos), ProCº 2400/16, 
soLICITADo Por ANTÓNIo mANUEL Cor-
rEIA ALvEs
EDoC/2019/48440
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. 
11.10.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção em 50% do pagamento 
da taxa municipal de urbanização – TmU e de 
emissão do alvará de licença de obras, no valor 
de €3.268,95 (três mil duzentos e sessenta e 
oito euros e noventa e cinco cêntimos), Proc.º 
2400/16, solicitado por António manuel Correia 
Alves, nos termos informados.

GAIurb urbANISMO E HAbItAÇÃO EM
BALANço soCIAL – 3º TrImEsTrE 2019

EDoC/2019/60858
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. 
10.10.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVErSOS
Foi presente o rEsUmo DIÁrIo DE TEsoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
Dos mUNÍCIPEs:
Beatriz rosa Borges Correia dos santos, fregue-
sia de mafamude – referiu-se ao valor elevado 
que pagou às Águas de gaia relativamente a 
um desentupimento, dizendo ser um exagero 
uma vez que já paga a taxa de resíduos sólidos.
maria Idália Pereira de sousa, freguesia de vilar 
de Andorinho – referiu-se à candidatura que 
apresentou na gaiurb para a obtenção de uma 
habitação social, dizendo ter urgência na ob-
tenção da mesma, porque vive sem condições 
de habitabilidade e não possui rendimentos 
para alugar um apartamento.
manuel Filipe magalhães oliveira, Lima, fre-
guesia de oliveira do Douro – Disse ter solici-
tado uma transferência de habitação social, na 
gaiurb, perguntando em que situação se en-
contram o referido pedido.
Alcides do Couto Pereira, freguesia de sandim – 
Fez uma exposição relativamente ao pagamen-
to de faturas/recibos dos serviços prestados 
pelo município e ao erro cometido pelo municí-
pio que, no seu entender, não deve ocorrer. Fez 
uma exposição relativamente aos transportes e 
ao estacionamento em segunda fila.
maria Paula Pereira soares da silva Carnei-
ro, freguesia de oliveira Douro – referiu-se á 
ordem de despejo que lhe foi decretada pela 
gaiurb, devido ao mau relacionamento com o 
seu companheiro, informando que o mesmo já 
não reside consigo.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
da sr.ª D. Beatriz rosa Borges Correia dos san-
tos, disse que o valor que terá pago, nada tem 
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a ver com os resíduos. Que a Câmara vai acabar 
com a taxa de resíduos, mas relativamente ao 
pagamento do valor referente ao desentupi-
mento de canalizações e de acordo com a lei, 
as Águas de gaia têm de cobrar pela prestação 
de serviços, fora do seu objeto.  Que as Águas 
de gaia cumprem o seu papel, quando por ne-
gligência, por falta de civismo ou por outras ra-
zões, é preciso resolver assuntos que nada têm 
a ver com o fornecimento de água ou com o 
tratamento de resíduos, mas, com a resolução 
de assuntos que são imputados a comporta-
mentos que não são os mais corretos e, nessas 
situações, a empresa cobra pelos serviços pres-
tados.   
relativamente à intervenção da sr.ª D. maria 
Idália Pereira de sousa disse que assim que haja 
informações relativamente ao respetivo proces-
so, elas lhe serão transmitidas.
No que diz respeito à intervenção do sr. Alcides 
do Couto Pereira disse que iria apurar a ques-
tão dos serviços e o tipo de atendimento. rela-
tivamente à questão do estacionamento, disse 
ser uma questão que a Câmara poderá resolver 
no âmbito do regulamento do estacionamento, 
contudo, o referido regulamento pode ter mui-
tas regras e penas, mas se não houver civismo 
por parte das pessoas, as situações tornam-se 
complicadas. 
relativamente à intervenção da D. maria Paula 
Pereira soares da silva Carneiro disse ter con-
sultado o processo de despejo e que o mesmo 
vai ser executado. Que durante meses, o pro-
cesso tramitou e a sr.ª munícipe foi chamada a 
audiência prévia e foi consultada. Que as pes-
soas que compunham o agregado familiar, in-
fernizaram a vida no bairro e as urbanizações 
da Câmara não são nenhuns guetos e quem não 
se comporta decentemente, é despejado.  
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)

A.3. AtA N.º 23
rEUNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâmArA 
rEALIZADA 
Nos PAços Do mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA Em 29 DE oUTUBro 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: 17 horas.
horA DE ENCErrAmENTo: 19 horas e 05 mi-
nutos.

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
PLANo E orçAmENTo E mAPA DE PEssoAL 
PArA 2020.
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
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Besteiro (doc. 1) apresentou o a intervenção 
que a seguir se transcreve:
“grandes opções do Plano 2020
Declaração política
Estando em causa a discussão e votação do or-
çamento e opções do Plano do município para 
o ano 2020, começamos por lavrar um protes-
to, pelo facto de até ao dia de hoje, não nos 
ter sido disponibilizada qualquer informação 
económico-financeira relativa à execução orça-
mental do ano em curso, e prestes a terminar, 
não só relativa à Câmara, mas também às di-
versas empresas que integram o universo mu-
nicipal, o que na prática significa que estamos a 
pronunciar-nos sobre o orçamento para 2020, 
sem que nada tenha sido dito ou escrito sobre 
a execução orçamental do orçamento anterior, 
ou seja do atual em 2019.
Estamos assim condicionados por uma discus-
são séria e completa do documento, quando o 
município tinha todas as condições para infor-
mar em tempo útil. Não obstante, estejamos na 
oposição, sentimo-nos frustrados pela falta de 
condições para avaliar este orçamento de uma 
forma mais concreta e objetiva. A transparência 
que todos defendemos, fica assim nesta maté-
ria, claramente prejudicada. Face a estas limi-
tações, socorremo-nos da informação constan-
te do documento do orçamento e opções do 
Plano para 2019, para poder fazer uma análise 
comparativa ao documento que nos é presente, 
mas desconhecendo em absoluto a correspon-
dente execução orçamental.
Importa relevar, como forma de enquadramen-
to, que o município gerou entre 2013 e 2018, re-
sultados líquidos de exercício acumulados, na 
ordem dos 124 milhões de euros. Tal significa 
que este executivo tem tido os meios financei-
ros mais do que suficientes para implementar 
políticas, cujo adiamento não se pode justificar, 
por razões de índole económico-financeira. 
recordamos também que este é o último orça-
mento e opções do Plano nos termos do atual 
modelo de governação autárquica, dado que a 
partir de janeiro de 2021, com a implementa-
ção em definitivo do processo de descentrali-
zação ainda em curso, tudo será diferente, fruto 
da atribuição de novas competências e conse-
quente impacto financeiro nas contas munici-
pais.

Quanto ao documento em discussão, podemos 
concluir que estamos perante um orçamento 
que indicia uma forte pressão despesista. atin-
gindo valores máximos em termos de despesa 
absoluta de um ciclo autárquico que se iniciou 
em 2013 e onde é visível uma tentativa de con-
tenção de custos, mas cujos valores absolutos 
pela sua dimensão e crescimento, merecem 
uma reflexão séria e profunda. 
Torna-se assim fundamental evitar que se ultra-
passem algumas linhas vermelhas em termos 
da despesa, nomeadamente ao nível da des-
pesa corrente que em 2020 atinge o valor pre-
visto de 121,1 mE, contra 76,5mE verificados em 
2013 e que representa um acréscimo de despe-
sa corrente na ordem dos 45mE, que reparti-
do pelos 7 anos de governação, se traduz num 
acréscimo médio anual da despesa corrente, na 
ordem dos 6,4mE.
Como pagar tal volume da despesa corrente, 
caso as receitas quebrem num futuro próximo, 
como é expectável, segundo alguns indicado-
res e especialistas? veja-se, a título de exemplo, 
as recentes projeções do Conselho das Finan-
ças Públicas, que apontam para a continuação 
do abrandamento da atividade económica no 
período 2019-2023.
Assim, de uma forma objetiva, podemos con-
cluir que:
1. A receita corrente em termos deste orça-
mento, cresce mais uma vez à boleia de uma 
conjuntura altamente favorável e irrepetível 
nos próximos anos, basicamente graças a um 
aumento significativo da receita previsional 
pela via da cobrança estimada do ImT, em mais 
5,4mE face ao orçamento anterior. Levantamos 
até reservas sobre este acréscimo. Qual a base 
de cálculo, quando se sabe que as vendas imo-
biliárias caíram pela primeira vez desde 2013, 
ao registarem uma quebra de 6,6% entre abril 
e junho de 2019, face a igual período de ano 
anterior? veja-se o exemplo de Lisboa, onde já 
relativamente a 2019, a Câmara prevê arrecadar 
menos 35,8mE do que em 2018, sendo que para 
2020 foi prevista uma nova queda desta receita 
na ordem dos 33,2mE. “o ImT acabou a sua tra-
jetória ascendente e começou a sua trajetória 
descendente.”, afirmou muito recentemente, o 
vereador das Finanças, da Câmara de Lisboa. 
2. As receitas de capital também cresceram 
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significativamente, graças, principalmente às 
transferências da Administração Central, pela 
participação comunitária em projetos co-finan-
ciados, via FEDEr, que aumentaram cerca de 
11,6mE, o que só por si explica maioritariamente 
e em termos gerais, o incremento de receitas 
globais do município para 2020, no valor de 
21,1mE. 
No que toca à despesa, temos ainda de mani-
festar o nosso desagrado, dado que com o in-
cremento previsto para 2020, atinge um total 
previsto da ordem dos 199,8mE, com as des-
pesas correntes a aumentarem cerca de 7,5mE 
e as despesas de capital a aumentarem cerca 
13,6mE, ou seja, num total já anteriormente in-
dicado 21,1mE.
mais uma vez, as rubricas de Despesas com o 
Pessoal e Aquisição de Bens e serviços sofrem 
um novo agravamento, valendo só por si, cer-
ca de 98mE, o que demonstra bem a tendên-
cia despesista do município e que julgamos ser 
fundamental inverter.
Por sua vez, e em termos de Despesas de Capi-
tal, podemos concluir que o forte agravamento 
se deve o aumento da rubrica de Bens de Ca-
pital, pela via da habitação e construções di-
versas, nomeadamente viadutos, arruamentos, 
iluminação pública e viação rural, num valor to-
tal de 13,4mE, fruto da evidência e da necessi-
dade de renovar, ampliar, melhorar e atualizar 
os equipamentos já existentes.
Em termos acumulados, a despesa total passou 
de 123,1mE em 2015 para 146,9mE em 2018, valo-
res efetivos, apontando o orçamento para 2019, 
uma despesa total de 178,7mE, cuja execução 
orçamental desconhecemos e de 199,8mE para 
2020, o que representa um acréscimo de cerca 
de 76,7mE, ou seja, mais 62,3%, face a 2013.
Compete à gestão municipal conter esta ten-
dência despesista. Não basta apresentar boas 
contas e colocar o saldo verde, à boleia da con-
juntura e do incremento das receitas verifica-
das nos últimos anos. É fundamental continuar 
a apresentar contas certas, mas apostando na 
redução de custos e prevendo uma eventual 
quebra da receita, ou seja, é necessário fazer 
mais, gastando menos. há que haver vontade 
política para o fazer, sabendo dizer não, quando 
as circunstâncias assim o exijam e a decisão se 
justificar.

Foi afirmado recentemente por este executivo 
de que é importante poupar, gastando menos, 
evitando assim o esbanjamento dos dinheiros 
públicos. Estamos plenamente de acordo, pois 
haverá certamente rubricas onde é possível re-
duzir despesa, alocando essa poupança a ou-
tros fins.
Assim e tendo em conta os diversos setores e 
não colocando para discussão as linhas orien-
tadores dos projetos de maior envergadura, 
atualmente em curso, as nossas preocupações 
versam sobre propostas em busca de uma polí-
tica orientada por uma relação de proximidade 
com os gaienses.
Pela sua atualidade, deixamos aqui algumas 
temáticas e propostas que, é nosso entendi-
mento, devem merecer a atenção de todos, no 
sentido de poderem vir a ser implementados já 
a partir de 2020, em face dos eixos que apre-
senta o próprio documento:
Eixo 1, Educar:
Apoio às famílias ao nível da natalidade e do 
Ensino, mediante a implementação da adoção 
de políticas sociais que permita:
a) apoiar financeiramente as famílias, de acor-
do que os rendimentos devidamente compro-
vados do agregado familiar, para comparticipar 
no pagamento da creche, a exemplos do que já 
outros municípiosB9
b) apoiar financeiramente, mediante a atribui-
ção de uma bolsa escolar, as famílias dos estu-
dantes do ensino superior, com carência eco-
nómica e aproveitamento escolar devidamente 
comprovados.
Eixo 3, Promover:
É já consabida a nossa posição sobre a neces-
sidade de baixar a atual carga fiscal que inci-
de sobre os gaienses. Impõe-se uma redução 
da atual taxa do ImI, da derrama e da fatura da 
água. Também somos apologistas de que é uma 
parcela da participação variável em termos de 
Irs, deva ser devolvido aos gaienses.
se queremos atrair mais investimento empre-
sarial para gaia, necessitamos obrigatoriamen-
te mais parques empresariais, como é o caso 
de sandim, de melhores vias de comunicação, 
de melhores transportes e de mais emprego. o 
concelho registava no final de 2018, 16.793 de-
sempregados inscritos no centro de emprego, 
sendo este em termos absolutos o valor mais 
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alto da Área metropolitana do Porto.
É, pois, urgente avançar desde já na criação de 
um plano promocional robusto e com meios 
financeiros adequados no sentido de envolver 
de uma forma dinâmica entidades como por 
exemplo a Inovagaia, o go on Investement 
e porque não o gaia Douro - Fundo Especial 
de Investimento Imobiliário Fechado, na divul-
gação e captação de novas empresas investi-
mentos, oferecendo aos interessados contra-
partidas adequadas no âmbito da fiscalidade 
do emprego e apoio direto ao investidor em 
todo o processo de instalação do investimento, 
capazes de tornar gaia como uma verdadeira 
smart. City ou uma City that Works.
Eixo 6, Proteger:
Nesta matéria e face às lacunas existentes, pro-
pomos a criação de espaços ao ar livre destina-
dos a animais de companhia, por exemplo, pe-
quenos parques devidamente vedados e com 
condições adequadas, onde os proprietários 
possam deixar por momentos os animais soltos 
e em convivência com outros.
É comum ver este tipo de espaços no centro de 
grandes cidades, como é por exemplo, o caso 
de muitas cidades europeias.
Com a implementação deste tipo de espaços 
em áreas residenciais e espaços públicos do 
nosso concelho, atenuava-se a situação dos de-
jetos animais que proliferam pelos espaços pú-
blicos, ao mesmo tempo que, com a colocação 
nestes locais de cinzeiros, permitiria também 
colaborar no sentido de minimizar a praga da 
proliferação de beatas de cigarros espalhadas 
pelo chão.
Eixo 8, Informar 
Transparência. Não podemos deixar de registar 
que mais uma vez e até à data ainda não tenha 
sido disponibilizada qualquer informação rela-
tiva à situação económica-financeira do muni-
cípio, relativa ao ano em curso. A informação 
começa por nós e não existem razões que justi-
fiquem esta falta de informação, aliás extensível 
às restantes empresas que integram o universo 
municipal.
Quais as vantagens deste vazio de Informação? 
Como é possível apresentarmos propostas or-
çamentais, que possam vir ter algum impacto 
financeiro nas receitas ou na despesa do mu-
nicípio, se desconhecemos em absoluto a sua 

situação financeira?
A transparência que todos defendemos, sai 
nesta matéria, nitidamente prejudicada. 
veja-se o exemplo entre outros, dos sTCP, que 
ao longo do ano divulgam diversos relatórios 
ainda que sintéticos, alusivos não só à sua ativi-
dade, mas também à execução orçamental em 
termos de despesas, receitas e corresponden-
tes resultados
Nesse sentido e com sugestão, propomos que 
possa ser disponibilizado para conhecimento, 
nomeadamente dos vereadores e dos deputa-
dos municipais, um relatório síntese de ativida-
de que inclua informação económico-financeira 
da Câmara, extensivo às restantes empresas 
municipais, com regularidade trimestral ou ou-
tra. 
Também e como já o referimos em anos an-
teriores, face à dimensão e à relevância que o 
concelho tem, entendemos que há muito que 
se justifica a criação da figura do Provedor do 
munícipe. Porque é que tarda em ser criada 
esta figura, cuja promessa remonta ao início do 
mandato anterior e reafirmado o propósito da 
sua criação desde 2016? haverá seguramente 
no nosso concelho gaiense que pelo seu perfil 
humano e profissional, têm todas as condições 
para assumir esta nova função.
Eixo 9, Crescer:
Face à degradação que se tem verificado nas 
vias de comunicação, propomos um reforço de 
verba nesta matéria, bem como em equipamen-
tos afetos à sua manutenção e requalificação.
Temos de assumir que o estado de algumas 
vias de comunicação em gaia é caótico. É por 
demais evidente a existência de buracos, lom-
bas, abatimentos do piso e passeios degrada-
dos. Boas vias de comunicação são fundamen-
tais para que a mobilidade de todo o concelho 
flua de forma natural e dinâmica. Este objetivo 
deverá ser assumido como prioritário.
Por exemplo, fará sentido implementar com ca-
ráter de urgência um serviço de sos Buracos, 
mais eficaz e com maior capacidade de inter-
venção, para minimizar o estado de degrada-
ção dos pavimentos.
Conforme proposta que apresentámos em sede 
de discussão do plano e orçamento para 2019, 
e tendo em conta a nova lei do alojamento lo-
cal, que permite limitar os licenciamentos de 
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alojamento local, está ainda em falta um regu-
lamento que efetivamente normalize esta situa-
ção, impedindo assim a expulsão de mais mo-
radores e a desertificação de zonas históricas e 
emblemáticas.
Propomos também o envolvimento do gaia 
Douro - Fundo de Investimento Imobiliário Fe-
chado num processo em que o município en-
care a oportunidade de lançar um programa 
suficientemente atrativo em termos de criação 
de residências universitárias, no sentido de ve-
rificar a possibilidade de junto património imo-
biliário existente se possam identificar imóveis 
que permitam a disponibilização de mais camas 
destinadas a acolher alunos do ensino superior.
Talvez se justifique tentar fazer esta transição 
de conciliar a limitação de licenciamentos de 
alojamento local com a criação de mais aloja-
mento para estudantes universitários, tendo 
também em conta alguma desaceleração em 
termos da procura do alojamento local, face ao 
excesso de oferta existente em alguns locais.
Assim, encaramos como positivas medidas que 
visem isentar alojamentos locais da taxa turís-
tica Cidade, sempre que o mesmo se destine a 
estudantes universitários, bem como conceder 
isenção temporária de ImI, para novos imóveis, 
que sejam afetos a residências universitárias. 
Eixo 10, Integrar:
Nesta matéria, também conforme o fizemos, na 
reunião de 15 de abril passado, queremos rei-
terar as seguintes propostas ao nível da mobi-
lidade e transportes públicos, algumas delas já 
replicadas nos concelhos do Porto e de mato-
sinhos: 
a) isenção de pagamento do passe único, 
válido no concelho para todos os jovens estu-
dantes residentes em gaia que frequentem até 
ao 12º, os estabelecimentos de ensino do nosso 
concelho.
b)  isenção de pagamento do passe único, váli-
do no concelho, para todos os séniores residen-
tes em gaia, com mais de 65 anos, com carên-
cia económica comprovada.
c) isenção do pagamento do passe único, váli-
do no concelho, para todos os desempregados, 
residentes em gaia e durante o período de tem-
po em que permaneçam na situação de desem-
prego.
Pelas razões explanadas sem prejuízo das pro-

postas que formulámos, não poderemos acom-
panhar a proposta de orçamento e opções do 
plano para 2020, pelo que iremos votar contra. 
vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2019.
o grupo dos vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues agradeceu a intervenção 
do senhor vereador e disse não compreender 
que refira que há falta de informação sobre a 
execução de 2019, porque todos os documen-
tos exigidos por lei, foram apresentados e, tri-
mestralmente, é prestada informação sobre as 
atividades, as contas trimestrais e os processos 
judiciais, na Assembleia municipal. 
o sr. vereador disse que, em anos anteriores, 
era sempre prestada uma informação semes-
tral, acompanhada do relatório do oficial de 
contas, o que não aconteceu no presente ano, 
que é a informação mais fidedigna que existe.
o sr. Presidente disse que a informação mais 
fidedigna é aquela que é a mais atual e essa é 
aquela que pessoalmente presta à Assembleia 
municipal. Que a conta consolidada do municí-
pio relativa a 2018 foi presente em Câmara em 
junho do presente ano. 
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro (doc. 1) disse que, anualmente, em se-
tembro, é presente em reunião de Câmara um 
relatório de situação do ano em curso, com o 
parecer do revisor oficial de contas sobre a ati-
vidade, a execução e o resultado líquido a 30 
de junho, que reflete a evolução orçamental e 
que este ano isso não ocorreu. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que toda a informação 
que é prestada semestralmente à Assembleia 
municipal, passará a ser igualmente fornecida 
aos senhores vereadores. Disse que tem de-
monstrado ser possível baixar taxas, reforçar o 
investimento e controlar as contas e isso não é 
cíclico nem conjuntural. Que entre 2013 e 2015, 
a Câmara não estava no seu apogeu e recebeu 
as contas da sentença da Cimpor e da vL 9, 
para liquidar. Disse que a conta municipal está 
estabilizada e que, em 2022, a Câmara estará a 
pagar zero euros de juros de mora.  
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do 
Ps e 2 votos contra do PPD/PsD, aprovar as 
grandes opções do Plano, as Normas de Exe-
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cução orçamental e o mapa de Pessoal para 
2020 do município de vila Nova de gaia.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal nos 
termos das alíneas a) e o), do nº 1, do artigo 25º 
do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
ProPosTA DE rEorgANIZAçÃo Dos sErvI-
ços mUNICIPAIs
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: À Câmara. 
24.10.2019 
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura (doc. 2) apresentou o a intervenção que 
a seguir se transcreve:
“ProPosTA DE rEorgANIZAçÃo Dos sEr-
vIços mUNICIPAIs
Declaração política
o PsD, em tese, concorda e acompanha a ne-
cessidade de a Câmara municipal reorganizar 
os seus serviços, de rentabilizar os recursos 
disponíveis e de lhes conferir maior eficácia, 
por forma a melhor cumprir a sua missão de 
serviço público. Tal necessidade impõe-se, até, 
face à adequação da estrutura orgânica muni-
cipal para as novas responsabilidades que lhe 
serão legalmente cometidas, sobretudo a partir 
de janeiro de 2021, no quadro da implementa-
ção da lei de transferências de competências. 
mas se estamos de acordo com os pressupos-
tos, enunciados no preâmbulo da proposta de 
reorganização que nos é presente, constata-
-se, lamentavelmente, que estes não são con-
sequentes quanto à substância das alterações 
que a mesma encerra. 
Por outro lado, estranha-se que a estrutura 
dos serviços municipais sofra alterações pra-
ticamente anuais, com a criação e supressão 
de unidades orgânicas, sucessivas de chefias e 
coordenação, o que de certo modo não permite 
a consolidação de uma hierarquia, na cadeia de 
decisão, nem permite a estabilidade de proce-
dimentos.
se comparada com a estrutura flexível que 
aprovámos, precisamente há um ano atrás, nes-
ta Câmara, verifica-se um novo aumento subs-
tancial de cargos, dirigentes e de chefias inter-
médias. mais quatro direções municipais, mais 
uma equipa multidisciplinar, mais cinco divisões 

e mais uma unidade de Apoio.
Estranha-se, por exemplo, a extinção da recém-
-criada Direção municipal da Presidência, no 
âmbito da mais recente proposta de alteração, 
aparentemente sem qualquer justificação. sen-
do certo que, com esta extensão ficam “pen-
duradas” duas divisões, a de relações Interna-
cionais e a de Estudos e Perspetiva, que foram 
incluídas em duas direções que nada têm a ver 
com o seu conteúdo funcional. À data afirmá-
mos que “a Direção municipal da Presidência, 
nada tem que ver com tais necessidades, fican-
do vastos domínios de atuação municipal com-
primidos em direções como a da Inclusão so-
cial ou das Infraestruturas e Espaços Públicos. 
Em contrapartida, esta nova direção municipal, 
que se assume graficamente no organograma 
como órgão de staff e não online, ao invés de 
agregar os departamentos que, pela sua natu-
reza transversal, poderiam estar diretamente 
dependentes da presidência (por exemplo au-
ditoria, assuntos jurídicos, informática entre ou-
tros) acaba por reunir divisões que concorrem 
com funções próprias do gabinete de Apoio ao 
Presidente, ou de outros serviços, como a Divi-
são de relações Públicas e Agenda e a Divisão 
de relações Internacionais”. Parece que tive-
mos razão antes de tempo.
Esta proposta em síntese, não suportada, de 
resto, em qualquer justificativo para a sua im-
plementação, constitui, por isso, no nosso en-
tendimento, uma oportunidade perdida na 
reorganização dos serviços, que se limita a au-
mentar despesa, sem qualquer contrapartida 
em ganhos de eficácia e de eficiência. Não ser-
ve para cobrir os diferentes domínios de atri-
buições e novas competências municipais, nem 
para diminuir estruturas e níveis decisórios, 
mantendo-se toda a carga burocrática que lhe 
está associado e agravando até a dispersão de 
funções ou competências por múltiplas unida-
des orgânicas. 
Deixamos aqui alguns exemplos.
1. Direção municipal de Bombeiros e Proteção 
Civil
Esta unidade orgânica foi elevada à categoria 
de direção, de resto continua com as mesmas 
três unidades, com as mesmas atribuições e 
com as mesmas competências. 
2. Direção municipal de Polícia municipal e se-
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gurança Pública
A proposta apenas eleva a unidade já existente 
a direção, mantendo as mesmas atribuições e 
competências, desdobrando a anterior Divisão 
de Fiscalização e Contraordenações em duas 
divisões autónomas.
De acordo com o artigo 2º, nº 1, da Lei nº19/2004 
de 20 de maio, que define o regime e forma de 
criação das polícias municipais, “o exercício de 
funções de polícia administrativa é atribuição 
prioritária dos município fiscalizar, na área da 
sua jurisdição, o cumprimento das leis e os re-
gulamentos que disciplinem matérias relativas 
às atribuições das autarquias e à competência 
dos seus órgãos. 
Não se compreende, por isso, a inclusão na de-
signação da direção municipal da expressão 
“segurança pública”. A polícia municipal é uma 
polícia administrativa e não de segurança pú-
blica. Por outro lado, a lei orgânica da Polícia 
municipal já prevê, de acordo com artigo 6º, nº 
2 “a coordenação entre a ação da polícia muni-
cipal e as forças de segurança é assegurada, em 
articulação, pelo presidente da câmara e pelos 
comandantes das forças de segurança com ju-
risdição na área do município”. 
A alteração da anterior designação da unidade 
“Polícia municipal” para “Direção municipal de 
Polícia municipal e segurança Pública” contra-
ria, para além do mais, em nosso entendimen-
to, ao que preconiza a mesma lei orgânica, que 
quanto à designação e distintivos, prescreve no 
nº 1, do artigo 7º que “As polícias municipais de-
signam-se, pela expressão “Polícia municipal” 
seguida do nome do município”.
3. Direção municipal de Administração e Finan-
ças
Foi criada, no âmbito desta direção, a Unidade 
de Apoio às Transferências de competências.
Curiosamente, um dos principais motivos da 
presente proposta de reorganização terá sido a 
previsão da existência de novas atribuições mu-
nicipais e propõe-se apenas a criação de uma 
unidade orgânica de direção intermédia de 3º 
grau para o assegurar a coordenação do pro-
cesso conducente à assunção das novas com-
petências.
4. Direção municipal de Educação e saúde
É incluída nesta unidade, a Divisão de relações 
Internacionais, anteriormente dependente da 

Direção municipal da Presidência, agora extin-
ta, que não tem qualquer correspondência com 
as atribuições previstas para esta nova direção. 
Não se sabe a que propósito e o que têm a ver 
as relações internacionais com a educação e a 
saúde. 
5. Direção municipal para a Inclusão social
Nesta direção mantêm-se as mesmas unidades 
orgânicas já afetas à inclusão social, introduzin-
do-se tão só uma nova Divisão de Estudos e 
Prospetiva, anteriormente incluída na Direção 
municipal da Presidência, agora extinta, que 
não tem qualquer correspondência com esta 
direção e que, atentas as competências que lhe 
são atribuídas, poderia estar perfeitamente as-
segurada pela Divisão de Apoio às Empresas e 
Emprego. 
Por estas razões, não podemos acompanhar 
a proposta da Câmara municipal e votaremos 
contra a proposta de reorganização dos servi-
ços municipais que nos é presente. 
vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2019.
o grupo de vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Direção muni-
cipal da Presidência é extinta por opção. rela-
tivamente à questão do senhor vereador não 
perceber o que as relações internacionais têm a 
ver com a educação, sugeriu que o senhor ve-
reador estude o programa Erasmus e verá que 
encontra coisas importantes, que o podem ins-
pirar nas suas novas funções.  Disse que o orga-
nograma é feito a pensar na descentralização e, 
no que diz respeito, à DmIs, ocorre a divisão em 
duas direções municipais, estando a educação 
e saúde acopladas numa só e verifica-se tam-
bém a elevação do Departamento de Pessoal a 
Direção municipal de Pessoal. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do Ps e 2 votos contra do PPD/
PsD, aprovar a estrutura flexível e submeter a 
aprovação da Assembleia municipal a presente 
Proposta de estrutura nuclear da organização 
dos serviços municipais, nos termos e para os 
efeitos previstos no artigo 6º do Decreto-Lei nº 
305/2009, de 23 de outubro, assim configura-
da:
1. A Estrutura Nuclear (anexo I) que consubs-
tancia um modelo estrutural misto, constituída 
por 8 (oito) direções e 12 (doze) departamen-
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tos, definindo-se para a Estrutura Flexível (Ane-
xo II) um número máximo de 38 (trinta e oito) 
divisões municipais, 8 (oito) equipas multidisci-
plinares (sendo a respetiva chefia remunerada 
como chefe de divisão), 1 (um) gabinete muni-
cipal e 7 (sete) unidades, a que corresponderão 
dirigentes intermédios de terceiro grau.
2. o abono de despesas de representação dos 
titulares de cargos de direção superior de 1º 
grau e de direção intermédia de 1º e 2º grau, 
no montante fixado para o pessoal dirigente 
de administração central, através do despacho 
conjunto a que se refere o n.º 2, do artigo 31º, 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação.
3. Para os cargos de direção intermédia de 3º 
grau, nos termos do n.º 3 do artigo 4º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, o seguinte perfil:
a) Competências: Planeamento e organização, 
otimização de recursos, liderança e gestão de 
pessoas e decisão;
b) Área: Chefe de Unidade;
c) requisitos de recrutamento: os titulares de 
cargos dirigentes de 3º grau, a recrutar de entre 
trabalhadores em funções públicas contrata-
dos por tempo indeterminado, deverão possuir 
licenciatura e, pelo menos, três anos de expe-
riência profissional em funções, cargos, carrei-
ras ou categorias relacionadas com as funções 
a desempenhar, para cujo exercício ou provi-
mento seja exigível uma licenciatura;
d) Estatuto remuneratório: Correspondente à 
6ª posição remuneratória da carreira geral de 
técnico superior, nível 31, valor estabelecido de 
2 025,35 € (dois mil e vinte e cinco euros e trin-
ta e cinco cêntimos).
4. Com a aprovação da presente alteração às 
estruturas nuclear e flexível, mantêm-se as co-
missões de serviço que com aquelas não sejam 
incompatíveis.
5. A nova organização dos serviços municipais 
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação no Diário da república.
mais foi deliberado remeter a conhecimento da 
Assembleia municipal o teor da proposta de 
estrutura flexível dos serviços municipais, ora 
identificada como anexo II.
AUTorIZAçÃo PArA ABErTUrA DE ProCE-
DImENTo PArA CoNTrATAçÃo DE EmPrÉs-
TImo, Ao ABrIgo Do ArT.º 51.º, N.º 1, DA LEI 

N.º 73/2013, DE 3 DE sETEmBro, PArA APLI-
CAçÃo Em INvEsTImENTos, ATÉ Ao moN-
TANTE DE €10.450.000 (DEZ mILhÕEs E QUA-
TroCENTos E CINQUENTA mIL EUros).
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: À Câmara. 
24.10.2019
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou o porquê do prazo de 20 
anos, porque entende que se está a onerar uma 
geração. Que se é um empréstimo não estrutu-
ral, mas temporal, 20 anos é um prazo exage-
rado.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que nunca cri-
ticou os empréstimos de longa duração. Que 
todos os casos que estão inscritos, sem exce-
ção, são equipamentos de longa duração, como 
pavilhões e auditórios. Que a razão de ser a 20 
anos, deve-se ao facto de a Câmara ponderar 
um empréstimo de médio/longo prazo, pen-
sando no esforço financeiro do município, que 
é de 500.000 euros por ano, de um município 
que pagava 1 milhão e meio de juros de mora 
e que passa, agora, a pagar 500.000 euros de 
juros. Disse que se chegar a um ponto em que, 
por efeito da evolução económica, comece a 
ter hipóteses de amortizar, terá de pensar se 
compensa amortizar antes do tempo. 
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que, como se trata de um fi-
nanciamento não estrutural, mas temporário, 
por antecipação, não se justifica um prazo tão 
grande. Disse que no plano de amortização da 
dívida, nos próximos três anos, terminam 13 
contratos de financiamento, pelo que, pergun-
tou qual será a política de financiamento dos 
investimentos, para os próximos anos. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que este será o único 
empréstimo até 2021. Que desde 2013 até hoje, 
a Câmara nunca contraiu um empréstimo para 
fins programáticos e o plano de saneamento 
financeiro é um empréstimo que foi contraído 
para pagar dívida. Que assume de que não há 
um cêntimo deste empréstimo que vá para des-
pesas correntes e também assume outra coi-
sa, é que se senhor vereador quiser discutir o 
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próprio empréstimo, estará disponível, para em 
conjunto, analisarem cada um dos investimen-
tos.  
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar a abertura do procedimento tendente à 
contratação de empréstimo para aplicação em 
investimentos até ao montante de 10.450.000€, 
bem como, a constituição do Júri de abertura e 
análise das propostas.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia municipal.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas e 05 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)

b.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 31/P/2019
No uso das competências conferidas pela alínea 
a) do n° 2 do artigo 35° da Lei n° 75/2013, de 
12 de setembro e nos termos da alínea i) do n° 1 
do artigo 25° da Lei n° 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação, adaptada à administra-
ção Local pela Lei n° 49/2012, de 29 de agosto, 
autorizo a cessação da comissão de serviço de 
marcelo miranda de oliveira, a seu pedido, no 
cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade e 
Tesouraria.
Determino ainda que a referida cessação tenha 
efeitos a 24 de outubro de 2019.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
Paços do Concelho, 23 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 33/P/2019
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe da Unidade de Projetos, nos 
termos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro. na sua 
atual redação aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012. de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II série do Diário da re-
pública n° 230, de 29 de novembro de 2018. as 
estruturas nuclear e flexível da organização dos 
serviços do município de vila Nova de gaia:
II. Aquela estrutura nuclear prevê a existência 
do cargo de Chefe da Unidade de Projetos, que 
corresponde a cargo de direção intermédia de 
3º grau, a exercer em comissão de serviço nos 
termos do n.º 2 do artigo 4° da Lei 49/2012, de 
29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro. Na sua atual re-
dação, aplicável à administração local pela Lei 
49/2012, de 29 de agosto, os cargos dirigentes 
podem ser exercidos em regime de substitui-
ção em caso de vacatura do lugar;
Iv. Importa, pois, prover o cargo de Chefe da 
Unidade de Projetos do Departamento de 
obras e Empreitadas. que se encontra vago;
v. A licenciada Ana Luísa Diogo Cardoso, vincu-
lada à Administração Pública é técnica superior 
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do mapa de pessoal do município de vila Novo 
de gaia, possuindo a competência técnica, ap-
tidão experiência profissional e formação ade-
quada ao exercício da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à admi-
nistração local pela Lei 49/2012, de 29 de agos-
to, nomeio em regime de substituição pelo pe-
ríodo de noventa dias, no cargo de Chefe de 
Unidade de Projetos a licenciada em Engenha-
ria Civil, Ana Luísa Diogo Cardoso, técnica su-
perior do mapa de pessoal do município de vila 
Nova de gaia.
mais determino que se dê início aos procedi-
mentos tendentes à abertura do respetivo pro-
cedimento concursal.
Paços do Concelho. 25 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 34/PCM/2019
moBILIDADE INTErCArrEIrAs 2020

Considerando que:
1. Quando haja conveniência para o interesse 
público, designadamente quando a economia, 
a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços 
o imponham, os trabalhadores podem ser sujei-
tos a mobilidade, podendo esta operar-se den-
tro do mesmo órgão ou serviço;
2. A mobilidade reveste as modalidades de mo-
bilidade na categoria e mobilidades intercarrei-
ras ou categorias, sendo que a mobilidade in-
tercarreiras e categorias pode operar-se para o 
exercício de funções não inerentes a categoria 
de que o trabalhador é titular e inerentes a ca-
tegoria superior da mesma carreira;
3. os trabalhadores a seguir identificados têm 
vindo a exercer funções de complexidade su-
perior à da carreira e, que se encontram inte-
grados, contribuindo dessa forma para o incre-
mento da eficácia e eficiência dos serviços a 
que se encontram vinculados;
4. se pretende manter e reforçar a qualidade 
do serviço público prestado ao munícipes, atra-
vés de respostas céleres e com qualidade, con-
siderando ser basilar o aproveitamento racional 
e valorização dos recursos humanos no municí-
pio que contribuem para aquele desiderato;

5. A existência de postos de trabalho não ocu-
pados no mapa de pessoal em vigor;
Determino, no exercício da competência previs-
ta na alínea a), do n.º 2, do artigo 35°, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, as mobilidades 
intercarreiras dos seguintes trabalhadores, titu-
lares de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal deste município:
a) Para a carreira de assistente técnico os/as 
trabalhadores/as Ana raquel martins Pereira de 
sousa, Annabelle méderlé da silva Pinto, Ansel-
ma mariana Alves da rocha, António José ri-
beiro Lopes Almeida, Aquiles Alexandre Alves 
Dias, Áurea maria Campos gomes, Carla hele-
na Lourenço veiga Pinto, Flávio oliveira Dias, 
marco Alberto silva Ferreira, maria Clara Pereira 
monteiro seabra, Paula Armanda vieira Pedro-
sa e ricardo manuel da silva marques;
b) Para a carreira de técnico superior os/as tra-
balhadores/as gonçalo de Almeida santos Pe-
reira, Isabel maria Pinto da Costa, Karina Fer-
reira Costa, Laurinda Augusta monteiro Briga, 
magda Cristina moreira rocha, marisa raquel 
moreira Fontão, Patrícia Augusta Barbosa mar-
tins Pinho, regina manuela Pires vila Nova, re-
nata Cristina da silva Pereira Correia, rui Pedro 
Ferreira monteiro dos santos e sandra Felícia 
da silva Barbosa;
6. As mobilidades ora determinadas produzem 
efeitos a 1 de janeiro de 2020;
7. os identificados trabalhadores mantêm-se 
integrados nas unidades orgânicas a que se en-
contram afetos;
8. Para determinação da remuneração, cumprir-
-se-á o estabelecido no artigo 153º da LgTFP, 
aprovado em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho, em conjugação com o nº 3 do artigo 38º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, cujos 
efeitos foram prorrogados pelo artigo 20º da 
Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro;
9. o cabimento orçamental encontra-se as-
segurado através da classificação económica 
01010401.
município de vila Nova de gaia, 25 de outubro 
de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues
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DESPACHO N.º 35/P/2019
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n° 1 do 
artigo 42° e do n° 4 do artigo 43° do regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, nomeio para 
o exercício de funções de Chefe de gabinete 
de Apoio à Presidência. considerando a vacatu-
ra do lugar, a sra. Dra. Piedade susana da silva 
Pina.
Paços do Concelho, 25 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 37/P/2019
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1º grau - Di-
retor de Departamento de obras e Empreitadas 
é exercido em comissão de serviço;
II. Peio Despacho n.º 4/2017, de 4 de janeiro de 
2017, o referido cargo está ocupado através de 
procedimento concursal, desde 9 de janeiro de 
2017, por José Claro Costa;
III. Nos termos do disposto nos artigos 23° e 24° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local peta 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.ºs 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 
e 10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da re-
ferida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim 
como com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.° do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino a renovação da comissão 
de serviço de José Claro Costa, no cargo de di-
reção Intermédio de 1° grau -Diretor de Depar-
tamento de obras e Empreitadas, pelo período 
de 3 anos, com efeitos a 9 de janeiro de 2020.
Paços do Concelho, 23 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 38/P/2019
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1º grau - Di-
retor de Departamento de Ambiente e Parques 
Urbanos é exercido em comissão de serviço;
II. Pelo Despacho n.º 3/2017. de 4 de janeiro de 
2017, o referido cargo está ocupado através de 
procedimento concursal, desde 9 de janeiro de 
2017, por Ana rita Alves silva mendes Diogo;
III. Nos termos do disposto nos artigos 23° e 24° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço. 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim.
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.ºs 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.º do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de ser-
viço de Ana rita Alves Silva Mendes Diogo, no 
cargo de direção Intermédio de 1º grau - Dire-
tora de Departamento de Ambiente e Parques 
Urbanos, pelo período de 3 anos, com efeitos a 
9 de janeiro de 2020.
Paços do Concelho, 9 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 39/P/2019
I. o cargo de direção intermédio de 2º grau - 
Chefe de Divisão de Apoio às Empresas e ao 
Emprego é exercido em comissão de serviço;
II. Pelo Despacho n.º 2/2017, de 4 de janeiro de 
2017, o referido cargo está ocupado através de 
procedimento concursal, desde 9 de janeiro de 
2017, por maria José Teixeira Lima Necho;
III. Nos termos do disposto nos artigos 23° e 24° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
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Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.ºs 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004. de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.° do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de 
serviço de Maria José teixeira Lima Necho, no 
cargo de direção Intermédio de 2° grau - Chefe 
de Divisão de Apoio às Empresas e ao Empre-
go, pelo período de 3 anos, com efeitos a 9 de 
janeiro de 2020.
Paços do Concelho, 23 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 40/P/2019
I. o cargo de direção intermédio de 2º grau - 
Chefe de Divisão de Coordenação da Assesso-
ria Jurídica e da regulamentação municipal é 
exercido em comissão de serviço;
II. Pelo Despacho n.º 1/2017, de 4 de janeiro de 
2017, o referido cargo está ocupado através de 
procedimento concursal, desde 9 de janeiro de 
2017, por Carla Alexandra Ferreira Teixeira Dias;
III. Nos termos do disposto nos artigos 23° e 
24° da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
atual redação, aplicável à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titu-
lares de cargos; de direção intermédia dão co-
nhecimento do termo da respetiva comissão de 
serviço ao dirigente máximo do serviço, acom-
panhada de relatório dos resultados obtidos 
durante o exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.ºs 17º e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. conjugado com o disposto nos n.ºs 9 
e 10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da re-
ferida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim 
como com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.° do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino a renovação da comissão 
de serviço de Carla Alexandra Ferreira teixeira 
Dias, no cargo de direção Intermédio de 2º grau 
- Chefe de Divisão de Coordenação da Asses-
soria Jurídica e da regulamentação municipal, 
pelo período de 3 anos, com efeitos a 9 de ja-
neiro de 2020.
Paços do Concelho, 23 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 41/P/2019
No uso das competências conferidas pela alínea 
a) do nº 2 do artigo 35° da Lei n° 75/2013, de 
12 de setembro e nos termos da alínea i) do n° 1 
do artigo 25° da Lei n° 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação. adaptada à administra-
ção local pela Lei n° 49/2012, de 29 de agosto, 
autorizo a cessação da comissão de serviço de 
Ana Paula Amorim moreira guedes, nos termos 
do seu pedido, no cargo de Diretora de Depar-
tamento de Planeamento e Controlo Financeiro 
e Execuções Fiscais, com efeitos imediatos.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
Paços do Concelho, 28 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 42/P/2019
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade e 
Tesouraria, nos termos da Lei 2/2004. de 15 de 
janeiro, na sua atual redação aplicável à admi-
nistração local pela Lei 49/2012, de 29 de agos-
to.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II série do Diário da re-
pública n° 230, de 29 de novembro de 2018, as 
estruturas nuclear e flexível da organização dos 
serviços do município de vila Nova de gaia;
II. Aquela estrutura nuclear prevê a existência 
do cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade 
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e Tesouraria que corresponde a cargo de dire-
ção intermédia de 2º grau, a exercer em comis-
são de serviço nos termos do n.º 1 do artigo 4º 
da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual re-
dação, aplicável à administração local pela Lei 
49/2012, de 29 de agosto. os cargos dirigentes 
podem ser exercidos em regime de substitui-
ção em caso de vacatura do lugar;
Iv. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de 
Divisão de Contabilidade e Tesouraria, que se 
encontra vago;
v. o licenciado Edério Lomaro Moreira Alves, 
vinculado à Administração Pública é técnico su-
perior do mapa de pessoal do município de vila 
Nova de gaia possuindo a competência técni-
ca, aptidão, experiência profissional e formação 
adequada ao exercício da respetiva função;
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004. 
de 15 de janeiro, na sua atual redação, nomeio 
em regime de substituição pelo período de no-
venta dias, no cargo de Chefe de Divisão de 
Contabilidade e Tesouraria o licenciado em 
Contabilidade e Administração, Edério Loma-
ro moreira Alves. técnico superior do mapa de 
pessoal do município de vila Nova de gaia.
Paços do Concelho, 28 de outubro de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 43/DM-MG/2019
Considerando,
A Delegação de Competências e subdelega-
ção de Competências que me foram conferidas 
pelo senhor Presidente da Câmara municipal, 
Prof. Doutor Eduardo vítor rodrigues pelo Des-
pacho 04/2018, de 07 de fevereiro;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências, 
foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim,
1. subdelego na Técnica superior, Dra. Diana 
santos, no âmbito da Divisão de Património e 
Expropriações, as seguintes competências:
1.1.1. genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área da Divisão, bem 
como, neste âmbito, assinar a respetiva corres-

pondência;
1.1.2. rececionar e encaminhar para serviços 
da Direção municipal ou para os serviços re-
quisitantes, para análise e tratamento, toda a 
correspondência recebida e os pedidos de in-
formação, pareceres ou outros necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à 
elaboração de proposta de despacho final;
1.1.3. No âmbito da Divisão e em matéria de re-
cursos humanos, validar a assiduidade.
2. ratifico todos os atos praticados pela Técni-
ca superior, Dra. Diana santos, entre o dia 28 
de outubro de 2019 e a data do presente Des-
pacho.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 30 de 
outubro de 2019
A Diretora municipal da DmAF, (manuela gar-
rido)

DESPACHO N.º 44/DM-MG/2019
Considerando,
A Delegação de Competências e subdelega-
ção de Competências que me foram conferidas 
pelo senhor Presidente da Câmara municipal, 
Prof. Doutor Eduardo vítor rodrigues pelo Des-
pacho 04/2018, de 07 de fevereiro;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências, 
foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim,
subdelego no senhor Chefe de Divisão de Con-
tabilidade e Tesouraria, Dr. Edério Lomaro mo-
reira Alves. com poderes de subdelegação, as 
seguintes competências:
1.1.1. rececionar e encaminhar para os respeti-
vos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência recebida e os pedidos de 
junção de documentos, pareceres ou outros 
necessários à elaboração de despacho final na 
área da Divisão;
1.1.2. genericamente despachar todos os as-
suntos de mero expediente da área da Divisão, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva 
correspondência;
1.1.3. Autorizar a realização e pagamento de 
despesa em cumprimento de contratos de ade-
são, previamente autorizados, através de des-
pacho ou deliberação, com correto cabimento 
legal no orçamento em vigor;
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1.1.4. Autorizar a anulação de débitos ao tesou-
reiro, quando debitados em duplicado
1.1.5. Assinar descontos e retenções mensais 
para envio a entidades externas ao município;
1.1.6. Assinar recibos para enviar a outras enti-
dades e resumos diários de tesouraria;
1.1.7. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.1.8. Assinar certidões;
1.1.9. Proceder ao estorno de remanescentes de 
verbas não utilizadas:
1.1.10. Proceder à conferência de faturas da área 
da Divisão.
1.1.11. Assinar requisições externas de despesa/
contabilísticas (rED's/rEC's) até ao montante 
de 25.000,00 €;
1.1.12. No âmbito da Divisão, e em matéria de re-
cursos humanos, praticar os seguintes atos:
1.1.12.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse público;
1.1.12.2. Justificar faltas.
2. ratifico todos os atos praticados pelo senhor 
Chefe de Divisão Dr. Edério Lomaro moreira Al-
ves, entre o dia 28 de outubro de 2019 e a data 
do presente Despacho.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia 30 de 
outubro de 2019
A Diretora municipal da DmAF, (manuela gar-
rido)

DESPACHO N.º 45/P/2019
Nomeação de secretário para apoio aos mem-
bros da câmara municipal
Considerando que:
I. o Presidente da Câmara pode constituir ga-
binete de apoio à presidência e à vereação, de 
acordo com o disposto no artigo 42° do anexo 
I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
II. os aludidos gabinetes podem ser compostos 
pelos elementos identificados nas alíneas c) do 
n.º 1 e d) do n.º 2 do normativo identificado.
III. Face à crescente complexidade e alarga-
mento do âmbito de competências próprias e 
delegadas do vice-Presidente da Câmara bem 
como ao acompanhamento de processos de 
responsabilidade acrescida que a Câmara mu-
nicipal de vila Nova de gaia tem assumido no 
presente mandato, torna-se indispensável a 

substituição da Dra. susana Pina, de saída des-
se gabinete.
Assim, de acordo com as razões anteriormen-
te apresentadas, no exercício da competência 
que me é atribuída e conferida pelo n.º 4, do 
artigo 43°, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. ao abrigo das alíneas c). do n.º 1 
e d) do n.º 2, do artigo 42° do mesmo diploma 
legal. bem como as disposições legais decor-
rentes do Decreto-Lei n ° 11/2012, de 20 de ja-
neiro e considerando a vacatura do cargo, no-
meio para o exercício de funções de secretário, 
para apoio ao vice-Presidente da Câmara, o Dr. 
Israel oliveira
A remuneração, competências. garantias de-
veres e incompatibilidades dos membros de 
apoio aos gabinetes são as constantes do arti-
go 43° do Anexo I. da Lei n° 75/2013. de 12 de 
setembro e do Decreto-Lei n° 11/2012, de 20 de 
janeiro.
Determino que a presente nomeação produza 
efeitos a 4 de novembro de 2019, inclusive.
Promova-se a publicação, em boletim munici-
pal. do teor do presente despacho e dê-se co-
nhecimento do mesmo a todos os serviços mu-
nicipais.
À próxima reunião de Câmara para conheci-
mento.
Paços do município, 30 de outubro de 2019
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

b.2. OrDENS DE SErVIÇO

OrDEM DE SErVIÇO Nº 17/2019
Por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Divisão de Aquisição de Bens e serviços 
e de Aprovisionamento, decorrido o período 
experimental acordado entre as partes, deter-
mino que a trabalhadora maria Cláudia Pereira 
Couto soares, técnica de informática, com o n.º 
de ordem 3844, passe a exercer funções na re-
ferida Divisão, com efeitos ao dia 13 de maio de 
2019, deixando a Direção municipal de Adminis-
tração e Finanças.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 9 de 
agosto de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
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OrDEM DE SErVIÇO Nº 18/2019
Considerando,
- o empenho, disponibilidade, e esforço dos 
trabalhadores da Autarquia ao longo de todo o 
ano para com o serviço publico;
- Que os trabalhadores, em geral, tendem a 
aproveitar aqueles dias festivos para se reuni-
rem com as suas famílias, deslocando-se, mui-
tos deles, para fora das suas áreas de residên-
cia;
- Que nos últimos anos os trabalhadores em 
funções publicas conheceram redução do pe-
ríodo de ferias anual;
- Que os períodos de descanso intercalados 
durante o ano, ainda que breves, são compro-
vadamente benéficos para a saúde dos traba-
lhadores;
- o interesse no conhecimento antecipado dos 
dias de dispensa ao serviço, contribuindo para 
uma melhor organização do tempo de trabalho 
e do cumprimento das respetivas atribuições;
No uso da competência que me e conferi-
da pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, determino conces-
são de ToLErâNCIA DE PoNTo nas datas a 
seguir identificadas, todas em 2020, para todos 
os serviços dependentes do município, com 
exceção daqueles cuja natureza impõe que se 
assegure o interesse público ininterrupto, de-
signadamente ambiente e parques urbanos, 
educação (pessoal não docente), bombeiros, 
polícia municipal e higiene pública e, nestes, os 
trabalhadores que, em tais períodos, se encon-
travam designados em escala.
• 24 de fevereiro
• 13 de abril
• 30 de novembro
•7, 24 e 31 de dezembro
mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências. 
no âmbito das suas unidades orgânicas. relati-
vamente aqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de serviço.
Pacos do Concelho, 25 de outubro de 2019.
o Presidente da Camara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO Nº 19/2019
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Turismo e na Unidade de 
Cultura e Juventude, no Equipamento Cultural - 
Casa museu Teixeira Lopes, decorrido o período 
experimental acordado entre as partes, deter-
mino que a trabalhadora maria Cristina da silva 
sousa, assistente técnica com o n.º de ordem 
3025, fique afeta a Divisão de Turismo e a tra-
balhadora vera Lúcia de Castro oliveira, técnica 
superior, com o n.º de ordem 3033, à Unidade 
de Cultura e Juventude, no Equipamento Cultu-
ral - Casa museu Teixeira Lopes, com efeitos ao 
dia 2 de maio de 2019.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 21 de 
outubro de 2019
o vereador, manuel António Correia monteiro

OrDEM DE SErVIÇO Nº 20/2019
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Ação social, voluntariado 
e saúde - CPCJ - sul, determino que as traba-
lhadoras Ana Cristina Fernandes da Eira sea-
bra, técnica superior, com o n.º de ordem 5296 
e Ana Isabel de macedo Ferreira da silva, as-
sistente técnica, com o n.º ordem 2224, fiquem 
afetas a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens CPCJ - sul, com efeitos ao dia 6 de no-
vembro de 2019.
Pacos do Concelho de vila Nova de gaia, 31 de 
outubro de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro

OrDEM DE SErVIÇO Nº 21/2019
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de manutenção de Equipa-
mentos, decorrido o período experimental 
acordado entre as partes, determino que o tra-
balhador Alfredo Francisco sousa oliveira, as-
sistente operacional com o n.º de ordem 900, 
integre a referida Divisão com efeitos ao dia 28 
de janeiro de 2019, deixando a Divisão de ma-
nutenção de Espaços Públicos.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 28 de 
outubro de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
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C.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2019/558
Proposta de Unidade de Execução da área 

envolvente ao novo Campo de Jogos de vala-
dares, respetiva operação de reparcelamento 

e minuta do Contrato de Urbanização
Discussão Pública

(14 de outubro a 11 de novembro de 2019)
Torna-se público, em cumprimento do disposto 
no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, e para efeito do disposto no artigo 
191.º do mesmo diploma, que a Câmara munici-
pal de vila Nova de gaia deliberou, em reunião 
Pública de Câmara de 26 de agosto de 2019, 
submeter a discussão pública a Proposta de 
Unidade de Execução da área envolvente ao 
novo Campo de Jogos de valadares, respetiva 
operação de reparcelamento e minuta do Con-
trato de Urbanização, nos ternos da informação 
nº 49/2019 de 28/06/2019, da Equipa multidis-
ciplinar das Encostas do Douro e da Avenida do 
Atlântico (EmEDAA).
Assim, em cumprimento da deliberação muni-
cipal, a partir do 5.º dia útil a seguir à publica-
ção do Aviso n.º 15762/2019 de 04 de outubro 
de 2019, e durante 20 dias úteis, os elementos 
relativos à Proposta de Unidade de Execução 
da área envolvente ao novo Campo de Jogos 
de valadares, respetiva operação de reparce-
lamento e minuta do Contrato de Urbanização, 
estarão disponíveis para consulta nas instala-
ções da Equipa multidisciplinar das Encostas 
do Douro e da Avenida do Atlântico, na rua 
guilherme gomes Fernandes, n.º 136 - 4400-
175 v.N. gaia - entre as 9h30 e as 16h30 - e nas 
páginas eletrónicas do município
(www.cm-gaia.pt e www.gaiurb.pt).
A apresentação de reclamações, observações, 
sugestões ou pedidos de esclarecimento deve-
rá ser efetuada em impresso próprio (disponí-
vel nas páginas eletrónicas do município e nas 
instalações da gaiurb, Em e da EmEDAA), a 
enviar por correio eletrónico para o endereço 
ue.valadares@gaiurb.pt, ou a entregar direta-
mente 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), ou a 
enviar por correio registado para a gaiurb, Em.
vila Nova de gaia, 04 de outubro de 2019
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
Data de Publicitação: 14/10/2019

AVS-CMVNG/2019/560
Alteração do Plano Diretor municipal - Ade-

quação ao regime Excecional de regulariza-
ção das Atividades Económicas (2ª fase)

Discussão Pública
(14 de outubro a 4 de novembro de 2019)

Torna-se público que a Câmara municipal de 
vila Nova de gaia, em reunião pública de 26 de 
agosto de 2019, deliberou aprovar a abertura 
de um período de 15 dias para discussão públi-
ca da proposta de 'Alteração do Plano Diretor 
municipal - Adequação ao regime Excecional 
de regularização das Atividades Económicas 
(2a fase)', nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, articu-
lado com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro.
Assim, durante 15 dias úteis (com início no 5.º 
dia após publicação do Aviso n.º 16065/2019 de 
09 de outubro, os elementos relativos ao pro-
cedimento acima referido estarão disponíveis 
para consulta na Direção municipal de Urbanis-
mo e Ambiente (Largo de Aljubarrota, n.º 13 - 
entre as 9h00 e as 16h30), e nas páginas ele-
trónicas do município (www.cm-gaia.pt e www.
gaiurb.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 - en-
tre as 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 Aljubar-
rota, n.º 13, entre as 9h00 e as 16h30, de segun-
da a sexta).
vila Nova de gaia, 09 de outubro de 2019
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

C. AvIsos E EDITAIs
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C.2. EDItAIS

EDt-CMVNG/2019/540
(525/vT/2019)

Dr. TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vmm/2017, de 9 de novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/PCm/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo senhor Presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na rua do Agro, ao lado do n.º 
152, freguesia de madalena, vila Nova de gaia, 
de que, no âmbito do Processo Administrativo 
nº 525/vT/2019, foi pelo despacho do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias Administrativas, Dr. manuel montei-
ro, de 02 de agosto de 2019, determinada a rea-
lização de uma vistoria à referida edificação, a 
título oficioso, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na reda-
ção que lhe é conferida pela legislação subse-
quente, com vista à avaliação do seu estado de 
conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
- Existência de fracturação vertical na zona dos 
pilares de travação, com desagregação pontual 
de argamassa.
- Desaprumo relevante do muro sobre a via pú-
blica, com a sapata à vista, indiciando risco de 
desmoronamento.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 25 de 
outubro de 2019, a partir das 09h45m, sendo 

que, de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele 
diploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 
véspera da data da sua realização, ser indicado 
um perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo senhor Presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017. 
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2019/39253
vila Nova de gaia, 27-09-2019 15:38:00 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 03/10/2019

EDt-CMVNG/2019/542
(Proc. 739/vT/2019)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de Polícia municipal do 
município de vila Nova de gaia, no uso das 
competências atribuídas pelo despacho n.º 58/
vmm/2017, de 9 de novembro, do senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/PCm/2017 
de 27 de outubro de 2017 do senhor Presidente 
da Câmara municipal, com competência confe-
rida pela Exma. Câmara municipal na sua reu-
nião 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, a todos os interessados – pro-
prietário ou proprietários do prédio urbano sito 
na rua Nuno Brito e Cunha, na freguesia de Ca-
nelas, deste concelho de vila Nova de gaia -, 
de que, no âmbito do Processo Administrativo 
nº 739/vT/2019, por despacho de 12 de agosto 
de 2019 do sr. vereador do Pelouro da Fiscali-
zação municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
manuel monteiro foi determinada a realização 
de uma vistoria administrativa ao referido pré-
dio, a título oficioso, com vista a avaliar do seu 
estado de conservação, nos termos e para os 
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efeitos do disposto nos art.ºs 89º e ss. do re-
gime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(rJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada 
por diversa legislação posterior.
A realização desta vistoria tem por fundamento 
o facto de, em análise prévia sucinta efetuada 
ao local por técnico municipal, se ter apurado 
que aquela edificação apresenta patologias 
suscetíveis de comprometerem as suas condi-
ções de salubridade, segurança ou arranjo es-
tético, nomeadamente: 
- Degradação geral da cobertura, ausência de 
caixilharia exterior e degradação geral do rebo-
co das fachadas. 
- o logradouro encontra-se com elevado de-
senvolvimento de vegetação espontânea le-
vantando sérios problemas de segurança e de 
salubridade no local. 
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de 
Fiscalização do município de vila Nova de gaia 
deslocar-se-ão ao local acima referido no dia 
25 de outubro de 2019, a partir das 11 horas, a 
fim de se levar a efeito uma vistoria administra-
tiva nos termos do disposto no art.º 90º do re-
gime Jurídico da Edificação e da Urbanização 
(rJUE), no sentido de ser analisado o estado 
de conservação do referido imóvel.
Face ao exposto, solicita-se ao(s) proprietário(s) 
que se digne(m) estar presente(s) no referido 
local, no dia e período indicados.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º 
do rJUE, poderão os aqui notificados, caso o 
desejem, até à véspera da data da realização 
da diligência, indicar um perito para intervir na 
realização da vistoria e/ou formular quesitos 
que queiram ver respondidos pelos peritos par-
ticipantes na vistoria.
o despacho acima referido, do sr. vereador 
Dr. manuel monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências conferida 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.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2019/39261
vila Nova de gaia, 27-09-2019 15:51:00 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 03/10/2019

EDt-CMVNG/2019/543
(Proc.526/vT/2019)

Dr. TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vmm/2017, de 9 de novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/PCm/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo senhor Presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na rua do rochio, n.º 188, fre-
guesia de são Félix da marinha, vila Nova de 
gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 526/vT/2019, foi pelo despacho do 
senhor vereador do Pelouro da Fiscalização 
municipal e vistorias Administrativas, Dr. ma-
nuel monteiro, de 02 de agosto de 2019, deter-
minada a realização de uma vistoria à referida 
edificação, a título oficioso, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguin-
tes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe é conferida pela legisla-
ção subsequente, com vista à avaliação do seu 
estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
• Existência uma habitação face á via pública 
que se encontra em ruína, constituindo foco de 
insegurança e insalubridade para o local. 
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Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 28 de 
outubro de 2019, a partir das 09h45m, sendo 
que, de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele 
diploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 
véspera da data da sua realização, ser indicado 
um perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo senhor Presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2019/39267
vila Nova de gaia, 27-09-2019 16:05:00 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 03/10/2019

EDt-CMVNG/2019/546
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo Nº 

02/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 19 
de setembro 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 02/86 para o lote n.º 27, re-
querido em nome de PEDro ANDrÉ moTA DE 
ALmEIDA, que tem como objetivo:
Alteração da área do lote, de 674m2 para 
698,60m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Alteração da mancha de implantação e conse-
quente alteração da área de implantação, de 

182,90m2 para 203,80m2;
Alteração 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 2847/19 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: 04/10/2019

EDt-CMVNG/2019/549
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 2/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 26 
de setembro de 2109, e nos termos do disposto 
no artigo 27º e do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
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apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 2/86 que tem como objetivo 
a alteração do uso de uma parcela de terreno 
com área de 1580,00m2, cedida ao domínio 
público municipal destinada a Escola Pré-pri-
mária, afetando a mesma ao domínio privado 
municipal para a implantação de equipamento 
de utilização coletiva.
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. 4972/t9 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: 07/10/2019

EDt-CMVNG/2019/550
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 12/84
(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. 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 
26 de setembro de 2019, e nos termos do dis-
posto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 12/84 para os lotes 70 
e 71, requerido em nome de mArIA AUgUsTA 
BArros PErEIrA soArEs, que tem como ob-
jetivo:
Alteração da área de implantação da habitação, 
de 93,75m2 para 92m2;
Alteração da área de construção da habitação, 
de 187,50m2 para 185,75m2; 
Alteração da cobertura para plana; 
Construção de anexos. 
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 4787/19 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: 07/10/2019
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EDt-CMVNG/2019/551
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 25/06
(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. 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 26 
de setembro 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 25/06 para o lote n.º 4, re-
querido em nome de JoÃo ANTÓNIo NUNEs 
rEmELgADo, que tem como objetivo: 
Alteração da área de implantação, de 140m2 
para 123,50m2; 
Alteração da área de construção, de 420m2 
para 359,20m2. 
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 2452/19 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: 08/10/2019

EDt-CMVNG/2019/553
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - TrA-
vEssA Do ToUrAL E AvENIDA DA JUNQUEI-
rA, gULPILhArEs
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 
06/08/2019, foi aprovada a seguinte PosTUrA 
mUNICIPAL DE TrâNsITo:
- Implementação de sinal sToP na Travessa do 
Toural, no entroncamento com a rua do Toural, 
em gulpilhares.
 - Implementação de sinal sToP na Avenida da 
Junqueira, no entroncamento com a rua do 
Toural, em gulpilhares
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 03/10/2019
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 09/10/2019

EDt-CMVNG/2019/554
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Polícia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º.166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
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ABEL vIEIrA ALvEs, com última morada co-
nhecida na rua Paço 733 1º - maia, na qualidade 
de proprietário conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a Polí-
cia municipal de vila Nova de gaia removeu no 
dia 18/07/2019, ao abrigo do art.º 164º do Códi-
go da Estrada, da rua Augusto gomes, fregue-
sia de santa marinha, para o Estaleiro municipal, 
sito na rua do Passadouro, Freguesia da ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
rover, modelo 414 sI, matrícula 72-76-gJ, por 
se encontrar estacionado em infração ao art.
º163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
Proc. nº068/DPm/vA/2019
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2019/3173
vila Nova de gaia, 08-10-2019
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 10/10/2019

EDt-CMVNG/2019/556
(Proc. 522/vT/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital, que, por despa-

cho daquele senhor vereador, de 12 de agosto 
de 2019, foi determinado notificar a parte pro-
prietária do imóvel sito no gaveto formado pela 
rua do Loureiro de Baixo, sem número, com o 
arruamento sem denominação oficial, também 
sem número, freguesia de grijó e sermonde, v. 
N. gaia, de que, no âmbito do Processo Admi-
nistrativo Nº 522/vT/2018, foi proferida a deci-
são, cujos termos e fundamentos, ora se men-
cionam:
A parte proprietária, não tendo dado cumpri-
mento à ordem administrativa para a realização 
de obras de conservação e de demolição, co-
municada através de Edital afixado nos locais 
de estilo em 16 de julho de 2018, considerando 
que o atual estado do imóvel coloca em causa 
as condições de segurança e de salubridade pú-
blicas do local e, para salvaguarda das mesmas, 
impõe-se uma imediata intervenção do municí-
pio para a execução coerciva das obras orde-
nadas, cujo despacho proferido em 11/02/2019, 
determinou que os trabalhos fossem realiza-
dos pela Direção municipal de Infraestruturas 
e Espaços Públicos (DmIEP), de acordo com o 
previsto nos artigos 91º, 107º, 108º e 108º-B do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação.
o município tomará posse administrativa do 
imóvel em causa, no dia 03 de dezembro de 
2019, pelas 10:00 horas, pelo período estri-
tamente necessário à execução coerciva das 
obras ordenadas e com custos a cargo da parte 
proprietária, de acordo com o previsto nos ar-
tigos 91º, 107º, 108º e 108-B, do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual reda-
ção.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(522/vT/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/2019/20803
vila Nova de gaia, 04/10/2019
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
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Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 11/10/2019

EDt-CMVNG/2019/561
(Proc. 22/vT/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.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos contitulares da 
herança indivisa, aberta por óbito de rosinda 
de sousa e de manuel vieira, proprietária da 
edificação sita na rua José mariani, n.º 342, ca-
sas de 1 a 7, freguesia de santa marinha e são 
Pedro da Afurada, v. N. gAIA, de que, no âmbito 
do Processo Administrativo nº 22/vT/2019, foi 
pelo despacho do senhor vereador do Pelouro 
da Fiscalização municipal e vistorias Adminis-
trativas, Dr. manuel monteiro, de 2 de agosto de 
2019, proferida a decisão cujos termos e funda-
mentos, ora se transcrevem:
“Em 03.05.2019 foi realizada, a título oficioso, 
uma vistoria à edificação sita na rua José ma-
riani, n.º 342, casas 1 a 7, freguesia de santa ma-
rinha e s. Pedro da Afurada, vila Nova de gaia, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 89.º e seguintes do regime Jurídico de 
Urbanização e de Edificação (rJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe é conferida pela legis-
lação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui 
se remete. De acordo com o que nele se mos-
tra referido, em matéria espacial, está em causa 
uma edificação constituída por 7 casas de habi-
tação, térreas, devolutas, localizadas maiorita-
riamente ao longo da estrema noroeste de todo 
o conjunto habitacional onde se integram.

Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, e no que deve relevar para a aprecia-
ção da matéria em causa, importa salientar que 
após análise das patologias assinaladas pelos 
peritos no auto atrás referido, se conclui que 
as mesmas provocam relevantíssima insalubri-
dade e insegurança no local, com situações de 
ameaça de ruína e de perigo portanto, para a 
salubridade e segurança públicas.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 3 do art.º 89.º 
do rJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, preceito que 
confere a esta Câmara municipal, a faculdade 
de, nomeadamente, ordenar a demolição total 
ou parcial das construções que ameacem ruína 
ou ofereçam perigo para a saúde pública e para 
a segurança das pessoas e bens. 
Nesse sentido, foi em 13.06.2019 efetuada au-
diência prévia á cabeça de casal da herança 
proprietária do prévio vistoriado, rosa sousa 
vieira soares, através do ofício n.º 3653, e aos 
restantes contitulares desta herança, através de 
Editais, afixados em 01.06.2019 e em 26.06.2019, 
relativamente á intenção deste município lhes 
ordenar a realização dos trabalhos abaixo men-
cionados, nos termos lá descritos e com os fun-
damentos lá especificados. Não foi no entanto, 
por nenhum deles, deduzida qualquer resposta 
relativamente á proposta de decisão que lhes 
foi comunicada.
Em face ao exposto, com vista à correção das 
deficiências assinaladas, deverá ser ordenado 
à titularidade do imóvel em apreço, nos temos 
daquele enquadramento legal, com fundamen-
to no auto de vistoria e com base na presente 
informação, no prazo máximo de 45 dias úteis, 
a execução dos seguintes trabalhos:
1. Face à localização interiorizada destes edifí-
cios, a qual não permite um acesso franco ao 
domínio público, nomeadamente em situação 
de emergência, à fraca qualidade construtiva 
dos mesmos e ao avançado estado de degrada-
ção em que se encontram - estado de ruína - e 
ainda, devido á fraca qualidade tipomorfológica 
dos edifícios, que não garantem as condições 
mínimas de habitabilidade, deverá ser realizada 
a demolição total das construções existentes 
(unidades habitacionais, anexos e instalações 
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sanitárias) e a consequente remoção dos es-
combros resultantes de tal intervenção.
2. Limpeza e remoção dos lixos, monos, escom-
bros e vegetação existentes.
3. Tratamento das empenas adjacentes dos 
prédios contíguos, motivadas pelas demolições 
referidas no ponto n.º 1, sob o ponto de vista da 
estanqueidade á água e dos isolamentos térmi-
co e acústico, de acordo com o n.º 1 do art.º 
56.º do regulamento municipal da Urbanização 
e da Edificação (rmUE), caso tal facto se revele 
necessário á manutenção das condições de uti-
lização desses prédios.” 
Adverte-se os destinatários desta ordem admi-
nistrativa de que, caso não cumpram volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficarão sujeitos à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e puni-
do pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do re-
gime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(rJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) 
do Código Penal, para além das obras poderem 
ser executadas coercivamente pelo município, 
com custos a seu cargo, nos termos dos artigos 
n.ºs 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma le-
gal.
mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 47/PCm/2017, de 27 de outubro, 
do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última na 
reunião de 21 de outubro de 2017.
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/2019/18676
vila Nova de gaia, 10-09-2019
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 14/10/2019

EDt-CMVNG/2019/563
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Polícia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de novembro: 
Faz saber, que fica por este meio notificado 
mÁrIo ALBErTo roDrIgUEs, arrendatário 
que foi da habitação sita na Praceta Almeida 
garrett, bloco B, n.º 293 – 1.º Esq.º Frt., - Em-
preendimento social de valadares, União das 
Freguesias de gulpilhares e valadares, deste 
Concelho, para no prazo de 60 (sessenta) dias 
seguidos, contados a partir do dia 10 de outu-
bro de 2019, proceder ao levantamento de to-
dos os seus bens ali depositados, na sequência 
do despejo, devendo para tal dirigir-se à gaiurb, 
urbanismo e habitação, Em, sob pena, de não o 
fazendo serem os mesmos considerados perdi-
dos a favor deste município. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2019/3064
vila Nova de gaia, 02-10-2019 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 14/10/2019

EDt-CMVNG/2019/564
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 21 respeitante à 
reunião Pública realizada no dia 7 de outubro 
de 2019, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2019/01/21. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento munici-
pal. 
vila Nova de gaia, 9 de outubro de 2019.
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o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 14/10/2019

EDt-CMVNG/2019/565
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 72/87
(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. Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 7 
de outubro 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 72/87 para o lote n.º 5, reque-
rido em nome de mANUEL DA moTA CoNCEI-
çÃo, que tem como objetivo:
Definição de piso recuado e consequente au-
mento da área de construção da habitação;
regularização da habitação 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 1598/19 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: 14/10/2019

EDt-CMVNG/2019/566
mANUEL ANTÓNIo CorrEIA moNTEIro, vE-
rEADor DEsTA CâmArA mUNICIPAL, Por 
DEsPACho Nº. 47/PCm/2017, DE 27 DE oUTU-
Bro DE 2017,
FAZ sABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à Ata nº 20 respeitante à reu-
nião Pública realizada no dia 16 de setembro 
de 2019, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2019/01/21.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento munici-
pal. 
vila Nova de gaia, 11 de outubro de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 15/10/2019

EDt-CMVNG/2019/567
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 
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56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 19 respeitante à reunião 
Pública realizada no dia 2 de setembro de 2019, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2019/01/21.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento munici-
pal. 
vila Nova de gaia, 11 de outubro de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 15/10/2019

EDt-CMVNG/2019/568
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Polícia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de novembro:
Faz saber, que em cumprimento do n.º 3 do ar-
tigo 166.º do Código da Estrada, de que fica por 
este meio notificada a empresa ”gE CoNsU-
mEr FINANCE IFIC INsTITUIçÃo FINANCEIrA 
DE CrÉDITo sA”, com última sede conhecida 
na rua Quinta do Quintâ, Edifício D. José, Piso 
3 – Paços de Arcos - oeiras, na qualidade de 
detentora da reserva conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que a 
Polícia municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 27/08/2019, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua silva Tapada, fre-
guesia de oliveira do Douro, para o Estaleiro 
municipal, sito na rua do Passadouro, Fregue-
sia da madalena, o veículo Ligeiro de Passagei-
ros, marca volkswagen Polo, matrícula 17-Bg-
77, por se encontrar estacionado em infração 
ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 

de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
Proc. n.º 146/DPm/vA/2019
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2019/3205
vila Nova de gaia, 10-10-2019
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 15/10/2019

EDt-CMVNG/2019/570
(Proc.1067/sAL/2017)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de Proce-
dimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do senhor vereador do Pelouro da 
Fiscalização municipal, de 12 de agosto 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 de 
Fontelos, junto ao nº 423, da freguesia de oli-
veira do Douro, deste município, com efeitos a 
partir do próximo dia 6 de novembro de 2019, 
pelas 9:00 horas, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido ter-
reno e posterior remoção ou eliminação de to-
dos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto atual-
mente no nº 1 do artigo 50.º, do regulamento 
do serviço de gestão de resíduos Urbanos e 
Limpeza Pública, proferida, em 26/11/2018, por 



Avisos e editAis

Nº 108 | outubro 2019 | boLetiM MuNiCiPAL

86

despacho do Exmo. senhor vereador do Pelou-
ro da Fiscalização municipal, com competência 
subdelegada pelo despacho nº. 47/PCm/2017, 
de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 26/11/2018, 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 rua de Fonte-
los, junto ao nº 423, da freguesia de oliveira do 
Douro, deste município, em virtude do seu esta-
do violar o disposto no artigos 33.º e 49.º, alínea 
b), à data vigente, regulamento municipal de 
resíduos 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 
08/02/2019 e 11/02/2019.
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 de julho de 2019, que a 
ordem proferida não veio a ser cumprida, o que 
legitima, ora, o recurso 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.
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/2019/21283
vila Nova de gaia, 10-10-2019 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 16/10/2019

EDt-CMVNG/2019/572
(Proc. 80/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.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 30/09/2019, 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 da Telheira, junto ao lote n.º 
1 do Alvará de Loteamento n.º 3/2000, da fre-
guesia de mafamude e vilar do Paraíso, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e de 
insegurança (risco de incêndio) no local,  em 
violação do disposto no art.º 50.º n.º1 do re-
gulamento do serviço de gestão de resíduos 
Urbanos e Limpeza Pública. 
mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de Procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
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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 
80/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/2019/21273
vila Nova de gaia, 10-10-2019 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 16/10/2019

EDt-CMVNG/2019/573
(Proc. 1430/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 29 de maio 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 
CENTrAL, LogrADoUro DA hABITAçÃo, 
sITA No Nº. 291, da freguesia de sANDIm, oLI-
vAL, LEvEr E CrEsTUmA, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 22 de outubro  
de 2019, pelas 9:00 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.
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 
CENTrAL, LogrADoUro DA hABITAçÃo, 
sITA No Nº. 291, da freguesia de sANDIm, oLI-
vAL, LEvEr E CrEsTUmA, deste 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 sólidos Urbanos e Lim-
peza 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 
17/10/2018 e em 23/10/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
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formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 24/01/2019, 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 
(1430/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/2019/19379
vila Nova de gaia, 17-09-2019 00:00:00 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/10/2019

EDt-CMVNG/2019/575
(Proc. 1975/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 edifício urbano sito na rua 

de gramoínhos, nº 26, na freguesia de mafamu-
de e vilar do Paraíso, concelho de vila Nova de 
gaia -, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo n.º 1975/vT/2018, por despacho de 12 de 
agosto de 2019 do sr. vereador do Pelouro da 
Fiscalização municipal e vistorias Administrati-
vas, Dr. manuel monteiro, foi proposta a seguin-
te decisão:
Com vista à correção das deficiências assina-
ladas pelos peritos na vistoria administrativa 
realizada a 28 de março 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 30 dias úteis:
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- reparação dos rebocos da fachada posterior 
e da empena lateral Dir.
- substituição dos vidros que se encontram 
partidos na porta de acesso à edificação. 
b) Cobertura
- reparação geral da cobertura, incluindo a sua 
estrutura. 
- Limpeza da caleira frontal.
c) Logradouro
- remoção da vegetação infestante.
2 – INTErIor
- Limpeza geral.
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.
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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 regis-
to fotográfico 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/2019/19406
vila Nova de gaia, 17-09-2019
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/10/2019

EDt-CMVNG/2019/576
(Proc. 1433/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 18 de julho 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 25 
de Abril, frente aos nºs. 55/59, da freguesia da 
madalena, deste concelho, com efeitos a partir 
do próximo dia 6 de novembro de 2019, pelas 
8:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento da execução coerciva da 

ordem de limpeza vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
existentes, constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio), 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 03/01/2019, por despacho do Exmo. senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/PCm/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 3 de janeiro de 
2019, 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 rua 25 de Abril, 
frente aos n.ºs. 55/59, da freguesia da madale-
na, deste 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 resí-
duos 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 
11/02/2019.
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.
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/2019/21624
vila Nova de gaia, 15-10-2019
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/10/2019

EDt-CMVNG/2019/577
(Proc. 1592/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 12 de agosto 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 da 
Pedra Torta, traseiras dos nºs. 287-303 (lado 
nascente), da freguesia de Canidelo, deste con-
celho, com efeitos a partir do próximo dia 7 de 
novembro de 2019, pelas 8:00 horas, e pelo pe-
ríodo estritamente necessário ao cumprimento 
da execução coerciva da ordem de realização 
dos trabalhos de limpeza, sem destruição do 
coberto vegetal, designadamente corte de ma-
terial infestante existente e remoção dos resí-
duos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, em 
cumprimento do disposto no art.º.33º e alínea 
b), do art.º.49º, do regulamento municipal de 
resíduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
vila Nova de gaia, proferida, em 26/11/2018, por 
despacho do Exmo. senhor vereador do Pelou-
ro da Fiscalização municipal, com competência 

subdelegada pelo despacho nº. 47/PCm/2017, 
de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 26 de novembro 
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 rea-
lização dos trabalhos de limpeza, sem destrui-
ção do coberto vegetal, designadamente corte 
de material infestante existente e remoção dos 
resíduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
em cumprimento do disposto no art.º.33º e alí-
nea b), do art.º.49º, do regulamento municipal 
de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza Públi-
ca 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 
05/12/2018 e em 06/12/2018.
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 28/06/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: sAI-CmvNg/2019/21692
vila Nova de gaia, 15-10-2019
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/10/2019

EDt-CMVNG/2019/578
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Polícia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
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nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
JosÉ mArIo CArDoso DA CUNhA E CosTA, 
com última morada conhecida No sítio do Es-
campadinho Apart.611 – mexilhoeira grande, na 
qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a Polícia municipal de vila Nova de gaia 
removeu no dia 01/08/2019, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da Alameda Con-
de samodães, freguesia de mafamude, para o 
Estaleiro municipal, sito na rua do Passadou-
ro, Freguesia da madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Peugeot, modelo 306, ma-
trícula 38-36-mJ, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado, no escaparate do átrio dos Paços 
do Concelho
Proc. nº095/DPm/vA/2019
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2019/3296
vila Nova de gaia, 16-10-2019 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/10/2019

EDt-CMVNG/2019/580
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Polícia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
mArIA DE FÁTImA mAIA rosA, arrendatária 
que foi da habitação sita na rua Padre Joaquim 
Faria, n.º 41 – 3.º Dt.º ,Frt. - vilar Andorinho, 
deste Concelho, para no prazo de 60 (sessen-
ta) dias seguidos, contados a partir do dia 16 
de outubro de 2019, proceder ao levantamento 
de todos os seus bens ali depositados, na se-

quência do despejo, devendo para tal dirigir-se 
à gaiurb, urbanismo e habitação, Em, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considera-
dos perdidos a favor deste município. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2019/3066
vila Nova de gaia, 02-10-2019 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/10/2019

EDt-CMVNG/2019/583
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
DAs CAvADAs vELhAs E rUA FIgUEIrA DE 
mATo, U. F. sErZEDo E PErosINho
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 
7 de outubro de 2019, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
1. sinal de paragem obrigatória - B2 - na rua 
das Cavadas velhas, junto ao entroncamento 
com a rua Figueira de mato, em serzedo
2. Proibição de exceder a velocidade de 30 
quilómetros por hora - C13 -na rua Figueira de 
mato, em serzedo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2019,
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 23/10/2019

EDt-CMVNG/2019/584
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - TrA-
vEssA DAs FoNTAÍNhAs, PErosINho
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 
7 de outubro de 2019, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
Trânsito proibido a veículos pesados na Traves-
sa das Fontaínhas, à exceção dos veículos de 
recolha de rsU e dos veículos de emergência.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2019, 
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o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 24/10/2019

EDt-CMVNG/2019/585
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 Públi-
ca vai ter lugar no dia 04 de novembro de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, no edifício da 
Junta de Freguesia de sandim, sito na rua Joa-
quim Correia, nº 370, União de Freguesias de 
sandim, olival, Lever e Crestuma. 
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, 17 de outubro de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 24/10/2019

EDt-CMVNG/2019/586
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 Públi-
ca vai ter lugar no dia 18 de novembro 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 18.11.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio municipal.
vila Nova de gaia, 16 de outubro de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 24/10/2019

EDt-CMVNG/2019/587
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Polícia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
mArIA ALZIrA vAsCoNCELos PErEIrA, com 
última morada conhecida na rua Aureliano 
Lima nº162 4º Esq. - mafamude, na qualidade 
de proprietária conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a Po-
lícia municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 23/07/2019, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua Dr. Alberto de sou-
sa valente, freguesia de santa marinha, para o 
Estaleiro municipal, sito na rua do Passadou-
ro, Freguesia da madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Audi, modelo 80, matrícula 
38-17-CE, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos Paços 
do Concelho
Proc. nº 072/DPm/vA/2019
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2019/3388
vila Nova de gaia, 23-10-2019 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 25/10/2019

EDt-CMVNG/2019/588
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 12/03
(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. Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
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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 15 
de outubro 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 12/03 para o lote 5, requeri-
do em nome de ArmINDA mArIA CosTA DE 
soUsA, que tem como objetivo:
Alteração da área do lote, de 439m2 para 
419,23m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Alteração da mancha de implantação e conse-
quente alteração da área de implantação, de 
125m2 para 118,75m2;
Alteração da área de construção da habitação, 
de 375m2 para 356,25m2.
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 1097/12 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: 28/10/2019

EDt-CMVNG/2019/590
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 56/81
(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. Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Camara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Camara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 18 de 
outubro 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 56/81 para o lote n.º 15, requeri-
do em nome de JoAQUIm mANUEL NEvEs DA 
sILvA, que tem como objetivo a alteração de 
habitação unifamiliar para bifamiliar. 
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 5524/19 estará disponível 
para consulta, no serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.m., nos dias uteis, das 9.00h as 
16.30h.
o vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)
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Data de Publicitação: 28/10/2019

EDt-CMVNG/2019/592
Dr. TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia municipal, da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vmm/2017, de 9 de novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/PCm/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo senhor Presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na rua do Avenal s/n, fregue-
sia de vilar de Andorinho, vila Nova de gaia, 
de que, no âmbito do Processo Administrativo 
nº 650/vT/2019, foi pelo despacho do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias Administrativas, Dr. manuel montei-
ro, de 12/09/2019, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título ofi-
cioso, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente: 
• Muro apresenta-se bastante degradado na sua 
generalidade, com algumas áreas desapruma-
das e com lacunas por falta de elementos bem 
como com várias pedras soltas ao nível do seu 
coroamento, cujas anomalias constituem risco 
elevado para a segurança pública.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 27 de 
novembro de 2019 a partir das 09h45m, sendo 
que, de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele 
diploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 

véspera da data da sua realização, ser indicado 
um perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 47/PCm/2017, de 27 de outubro, 
proferido pelo senhor Presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara muni-
cipal, na reunião de Câmara de 21 de outubro 
de 2017.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2019/42632
vila Nova de gaia, 18-10-2019 14:40:00 
Diretor do Departamento de Polícia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 28/10/2019

EDt-CMVNG/2019/593
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 36/07
(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. Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de outubro de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27º 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 36/07 para os lotes n.º 6 e 7, 
requerido em nome de CoNsTrUçÕEs hEN-
rIQUE DIAs, LDA..., que tem como objetivo de 
definir varandas nos lotes 6 e 7 resultando no 
aumento da área de implantação pela contabi-
lização da projeção das mesmas no plano hori-
zontal.
Desta forma, propõe-se consequentemente 
o aumento da área de implantação do lote 6 
de 529,00m2 para 647,00m2 e do lote 7 de 
529,00m2 para 677,30m2.
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Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27º 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 4863/19 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: 29/10/2019

EDt-CMVNG/2019/594
EXProPrIAçÕEs

Torna-se público que a Assembleia municipal de 
vila Nova de gaia, deliberou em 19 de setembro 
de 2019, sob proposta da Câmara municipal de 
vila Nova de gaia, aprovada em reunião de Câ-
mara de 05 de agosto de 2019, declarar a utili-
dade pública da expropriação com carácter ur-
gente e autorização de posse administrativa de 
uma parcela de terreno a seguir referenciada e 
identificada na planta anexa.

Nº da parcela Arrendatário Área

Nº da Descri-

ção do registo 

Predial

Inscrição Matricial

2 Arrendatário
manuel Jorge 

David
190,0 m2 1162

rústico Urbano

3556

A expropriação destina-se à “Dotação de Liga-
ções mecânicas no Centro histórico” inserida 
na Área de reabilitação Urbana (ArU) “Cen-
tro histórico”, cuja última delimitação e respe-
tiva operação de reabilitação Urbana (orU) 
sistemática, foram aprovadas pelo Aviso n.º 
3469/2017, publicado no Dr, 2ª série, n.º 66, de 
03 de abril.
Aquela deliberação foi tomada no exercício 
das competências previstas na alínea a) do n.º 
3 do art.º 61º do regime Jurídico da reabilita-
ção Urbana (rJrU), na sua versão mais recente 
aprovada pelo DL 88/2017 de 27 de Julho, e do 
Art.º 10.º, n.º 1 – al. a) da Lei n.º 168/99, da de 
18 de setembro, tem os fundamentos de facto 
e de direito expostos resolução de Expropriar 
aprovada em reunião de Câmara 4 de março 
de 2019.

o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 29/10/2019
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EDt-CMVNG/2019/594
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 22 respeitante à 
reunião Pública realizada no dia 21 de outubro 
de 2019, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2019/01/21.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento munici-
pal. 
vila Nova de gaia, 28 de outubro de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 30/10/2019

D.1. rEGuLAMENtOS EM VErSÃO FINAL

D.1.1. rEGuLAMENtO MuNICIPAL DE AtrIbuI-
ÇÃO DE bENEFÍCIOS PÚbLICOS
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara 
municipal, em reunião pública realizada no dia 
15 de julho de 2019, e a Assembleia municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
18 de julho de 2019, deliberaram aprovar, após 
consulta pública, o regulamento municipal de 
Atribuição de Benefícios Públicos, que se publi-
ca, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 139.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, o qual entra em vigor no 1.º dia do 3.º 
mês imediato ao da sua publicação no Diário da 
república, sem prejuízo de tal publicação ser 
igualmente feita no Boletim municipal e na In-
ternet no sítio institucional do município.

rEgULAmENTo mUNICIPAL DE ATrIBUIçÃo 
DE BENEFÍCIos PÚBLICos

Preâmbulo
o município de vila Nova de gaia tem por atri-
buições a promoção e salvaguarda dos interes-
ses próprios da respetiva população em articu-
lação com as freguesias, designadamente, nos 
domínios da cultura, tempos livres e desporto, 
saúde, ação social e promoção do desenvolvi-
mento, entre outros, nos termos do artigo 23.º 
do regime jurídico das autarquias locais (rJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro;
Cabe à Câmara municipal, de acordo com o es-
tipulado no n.º 1 do artigo 33.º do mesmo regi-
me jurídico, prosseguir as atribuições do muni-
cípio nesses domínios, nomeadamente, através 
do apoio financeiro ou de outra natureza a enti-
dades e organismos legalmente existentes com 
vista:
À execução de obras ou à realização de even-
tos de interesse para o município, bem como à 
informação e defesa dos direitos dos cidadãos 
[cf. alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do rJAL];
Ao apoio de atividades de natureza social, cul-
tural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 
de interesse municipal, incluindo aquelas que 

D. rEgULAmENTos
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contribuam para a promoção da saúde e pre-
venção das doenças [cf. alíneas p) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º do rJAL];
A promover e apoiar o desenvolvimento de ati-
vidades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse mu-
nicipal [cf. alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do 
rJAL].
A definição das formas de apoio municipal e o 
estabelecimento dos princípios e normas que 
disciplinam e garantem a equidade e controlo 
da sua atribuição, pela Câmara municipal de 
gaia, encontram -se atualmente distribuídos 
pelo regulamento de Atribuição de Benefí-
cios Públicos e pelo regulamento municipal de 
Apoios ao Desporto.
Tendo em conta a necessidade de revisão des-
tes regulamentos face ao tempo de vigência 
entretanto decorrido — durante o qual se ve-
rificaram significativas alterações à legislação 
autárquica, nomeadamente, ao nível orgânico e 
procedimental, com a aprovação do regime ju-
rídico das autarquias locais, pela Lei n.º 75/2013, 
e do novo Código do Procedimento Adminis-
trativo (CPA), pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro — afigurou -se oportuno e conve-
niente racionalizar, sistematizar, inovar e inte-
grar as regras daqueles dois normativos num só 
diploma regulamentar que uniformizasse a dis-
ciplina da generalidade dos apoios municipais 
com respeito, naturalmente, pelas especificida-
des próprias de cada um, nomeadamente as de 
ordem legal que caracterizam, por exemplo, os 
apoios ao desporto.
Com esse objetivo, o novo regulamento muni-
cipal de Atribuição de Benefícios Públicos do 
município
de vila Nova de gaia (regulamento n.º 48/2018 
publicado no Diário da república, 2.ª série, n.º 
14, de 19 de janeiro de 2018) que se encontra 
atualmente suspenso abrangeu, assim, todas as 
entidades, formas e áreas de apoio admitidas 
nos sobreditos preceitos legais.
No plano subjetivo, para além das instituições 
sem fins lucrativos, englobaram -se, igualmen-
te, no seu âmbito de aplicação, todas as demais 
que não se enquadrem no setor público, in-
cluindo, por isso, as de natureza individual bem 
como quaisquer empresas e instituições dos 
setores privado, cooperativo ou social que pro-

movam atividades de relevante interesse públi-
co municipal.
No plano objetivo o novo regime abrangeu a 
execução de obras, a realização de eventos ou 
o desenvolvimento de atividades de interesse 
público para vila Nova de gaia, de natureza so-
cial, cultural, educativa, desportiva, recreativa, 
económica, ou de qualquer outra natureza que 
se integrem no quadro das atribuições munici-
pais.
No domínio do seu âmbito de aplicação pro-
curou -se, ainda, articular devidamente o regi-
me geral do regulamento com normativos de 
apoio específicos que decorrem do exercício de 
competências municipais de diferente nature-
za, nomeadamente, as relativas à proteção de 
pessoas em situação de vulnerabilidade, à ação 
social escolar ou à atribuição de auxílios econó-
micos a estudantes.
Face ao seu caráter supletivo e complementar, 
salvaguardou-se, por isso, expressamente que 
os beneficiários de apoios da Câmara munici-
pal de gaia, atribuídos, por exemplo, no quadro 
dos regulamentos municipais que criaram os 
Programas gaia+Inclusiva e gai@prende+, não 
ficariam impedidos de aceder, naturalmente, ao 
regime geral de apoios, nomeadamente de âm-
bito social ou educativo, previstos no referido 
regulamento.
Fruto da aprovação do novo Código do Pro-
cedimento Administrativo e sem prejuízo da 
aplicação dos princípios específicos já anterior-
mente contemplados, foram expressamente re-
feridos, no novo regime, os princípios gerais da 
atividade administrativa que devem, igualmen-
te, nortear todo o processo de atribuição dos 
apoios municipais, designadamente, os princí-
pios da legalidade, da boa administração e da 
prossecução do interesse público, entre outros.
Tendo em vista o aprofundamento do rigor e 
transparência da sua gestão, à luz desses prin-
cípios, a Câmara municipal comprometeu -se a 
definir anualmente as diretrizes e prioridades 
das políticas municipais ao nível da concessão 
dos apoios previstos no presente regulamento, 
para vigorarem no ano civil seguinte.
Paralelamente à institucionalização da obriga-
toriedade de definição anual das políticas de 
concessão de apoios municipais e a uma maior 
densificação da tipificação, finalidade, forma de 
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concretização e de avaliação dos benefícios pú-
blicos, foram previstos, além de critérios gerais, 
os critérios específicos a atender e a valorar na 
apreciação dos pedidos de apoio nos domínios 
cultural e desportivo, atenta a particular rele-
vância e dimensão da colaboração municipal 
com as diversas instituições e coletividades do 
movimento associativo do Concelho que pros-
seguem as suas atividades nestas áreas de inte-
resse público.
Por último, na linha da prossecução dos mes-
mos princípios de boa administração e transpa-
rência instituiu -se, de forma inovadora, como 
instrumento fundamental de planeamento e 
controlo de gestão, o registo de Beneficiários 
de Apoios municipais (rBAm).
Para o efeito, as entidades e organismos que 
pretendam beneficiar de apoios municipais de-
vem requerer prévia ou concomitantemente a 
sua inscrição no rBAm, ou manter tal inscri-
ção atualizada, incluindo por meios eletrónicos, 
contribuindo-se também desta forma para a 
desburocratização de procedimentos de ins-
trução e decisão no quadro da atribuição de 
apoios municipais.
o regulamento municipal de Atribuição de Be-
nefícios Públicos (regulamento n.º 48/2018 pu-
blicado no Diário da república, 2.ª série, n.º 14, 
de 19 de janeiro de 2018) encontra -se, no en-
tanto, suspenso, desde 4 junho de 2018, tendo 
sido a anterior regulamentação repristinada até 
à entrada em vigor do novo regulamento de 
Taxas e outras receitas do município (cf. Edi-
tais n.º 559/2018, Diário da república, 2.ª série, 
n.º 106, 4 de junho de 2018 e n.º 1200/2018, Diá-
rio da república, 2.ª série, n.º 236, de 7 de de-
zembro de 2018).
No decurso da suspensão e face às dificulda-
des que haviam sido manifestadas por associa-
ções e clubes do concelho, em dar integral e 
atempado cumprimento às respetivas normas, 
nomeadamente as relativas à atribuição de be-
nefícios sob a forma de isenções ou reduções 
de taxas, e que estiveram na base da suspen-
são, constatou-se a necessidade de promover 
um conjunto de alterações ao regulamento de 
Atribuição de Benefícios Públicos no sentido de 
simplificar e ajustar os respetivos procedimen-
tos, articulando-os devidamente, nessa matéria, 
com o regime previsto no projeto do novo re-

gulamento de Taxas e outras receitas do muni-
cípio de vila Nova de gaia, em curso de elabo-
ração, e que teve já em conta as preocupações 
então manifestadas.
Para além das alterações decorrentes da arti-
culação acima referida, e na sequência da nova 
redação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 16.º e n.ºs 22 
e 23 do artigo 18.º da Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2018, 
de 16 de agosto, em vigor a partir de 1 de janei-
ro de 2019, houve necessidade de incluir, ainda, 
no regulamento de Atribuição de Benefícios 
Públicos, face à semelhança das matérias em 
causa, os critérios e condições para o reconhe-
cimento de isenções totais ou parciais, objeti-
vas ou subjetivas, relativamente aos impostos e 
outros tributos próprios do município.
Isto porque, de acordo com esta nova disposi-
ção legal, em matéria de isenções e benefícios 
fiscais, a assembleia municipal, a partir de 1 de 
janeiro de 2019, deixou de poder conceder tais 
isenções, sob proposta do executivo, através de 
deliberação fundamentada que inclua a estima-
tiva da respetiva despesa fiscal, devendo, antes, 
mediante proposta da câmara municipal, apro-
var agora um regulamento contendo os crité-
rios e condições para o reconhecimento de tais 
benefícios.
os benefícios fiscais a incluir no regulamento 
de Atribuição de Benefícios Públicos, de acor-
do com o n.º 3 do artigo 16.º da Lei das Finanças 
Locais, devem ter em vista a tutela de interes-
ses públicos relevantes, com particular impacto 
na economia local ou regional, devendo a sua 
formulação ser genérica e obedecer ao princí-
pio da igualdade, não podendo ser concedidos 
por mais de cinco anos, sendo possível a sua re-
novação por uma vez com igual limite temporal.
Foi incluído, assim, no rmABP, um novo capítulo 
de benefícios fiscais concretizando os termos e 
condições de apoios à economia local e ao em-
prego, através de isenção ou redução da taxa 
de derrama, e de benefícios dirigidos aos pro-
motores que efetuem investimentos relevantes 
no município de vila Nova de gaia, no âmbito 
do regime previsto no artigo 22.º e seguintes do 
Código Fiscal do Investimento (CFI), aprovado 
pelo anexo ao Decreto -Lei n.º 162/2014, de 31 
de outubro, na redação atual.
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No âmbito da derrama incluiu -se no regula-
mento, com as devidas adaptações, o regime 
de benefícios atualmente fixado por delibera-
ção da assembleia municipal. Assim, beneficiam 
de uma redução de 25 pontos percentuais, em 
relação à taxa normal de derrama, as empresas 
de qualquer setor de atividade com um volume 
de negócios até 150.000 €, ficando isentas des-
te tributo, durante 1 ano, independentemente 
do respetivo volume de negócios, as empresas 
de qualquer setor de atividade que se tenham 
fixado no concelho e tenham criado e mantido, 
durante esse período, cinco ou mais postos de 
trabalho.
No tocante aos benefícios fiscais dirigidos ao 
investimento, a realizar na área do município de 
vila Nova de gaia, são elegíveis, para efeitos de 
reconhecimento de isenção ou redução do im-
posto municipal sobre imóveis (ImI), do impos-
to municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis (ImT), provenientes dos imóveis exclu-
sivamente afetos a investimentos, e de Derra-
ma, os projetos de valor igual ou superior a 5 
milhões de euros, que criem 10 ou mais postos 
de trabalho e desde que cumpram, pelo menos, 
um dos seguintes critérios:
Possuam atividade de Investigação e Desenvol-
vimento, ou colaborem com entidades do siste-
ma científico e tecnológico;
Possuam forte componente de inovação apli-
cada, traduzida numa parte significativa da sua 
atividade baseada em patente desenvolvida 
pela empresa;
revelem manifesto interesse ambiental, e se-
jam suscetíveis de adequada sustentabilidade 
ambiental e territorial, ou constituam impacto 
positivo no domínio da eficiência energética ou 
favorecimento de fontes de energia renováveis;
Possuam forte vocação exportadora ou produ-
ção relevante de bens e serviços transacioná-
veis que permitam a substituição de importa-
ções, contribuindo para a melhoria do balanço 
económico externo, nomeadamente no aumen-
to das exportações ou diminuição das importa-
ções;
Nos casos de projetos turísticos, devem possuir 
uma classificação mínima de 5 estrelas para es-
tabelecimento hoteleiro, ou, no caso de conjun-
tos turísticos, integrar, pelo menos, um estabe-
lecimento hoteleiro de 5 estrelas, não podendo 

os restantes empreendimentos possuir classifi-
cação inferior a 4 estrelas.
Assim, face à amplitude das alterações, nomea-
damente, de ordem sistemática determinadas 
pela inclusão da regulamentação dos Benefí-
cios Fiscais e apesar de se manterem, no essen-
cial, as soluções já constantes do regulamento 
suspenso, optou -se, por razões de clareza, por 
elaborar um novo regulamento de Atribuição 
de Benefícios Públicos.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CPA, através de 
publicação no Boletim municipal e na Internet 
no sítio institucional do município.
Assim:
A Assembleia municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara municipal, ao abrigo 
das alíneas k), o), p), u) e ff) do n.º 1 do arti-
go 33.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 
regime jurídico das autarquias locais (rJAL) 
aprovado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprova o se-
guinte regulamento:

TÍTULo I
Disposições Gerais

CAPÍTULo I
Lei Habilitante, Objeto e Âmbito

Artigo 1.º
Lei Habilitante

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

Artigo 2.º
Objeto e Âmbito

1 — o Presente regulamento estabelece os cri-
térios, condições e demais normas de atribui-
ção e de reconhecimento de benefícios, pela 
Câmara municipal de vila Nova de gaia, a en-
tidades ou organismos legalmente existentes, 
com vista à prossecução ou tutela de interesses 
municipais relevantes.
2 — os benefícios referidos no número ante-
rior abrangem a concretização de programas, 
projetos, obras, eventos ou o exercício de ativi-
dades de natureza social, humanitária, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa, económica, 
de proteção civil, cooperação externa, entre 
outras, suscetíveis de promover o desenvolvi-
mento, o bem -estar e a qualidade de vida da 
população do município de vila Nova de gaia, 
no quadro da prossecução das respetivas atri-
buições com as finalidades previstas no artigo 
5.º do presente regulamento.
3 — Não são aplicáveis as disposições do pre-
sente regulamento aos benefícios públicos 
concedidos, nos termos legais, a entidades e 
organismos públicos, nomeadamente, os que 
integrem a administração central ou local ou o 
setor público empresarial, ou em que aqueles 
exerçam influência dominante.
4 — os benefícios previstos no presente regula-
mento não são cumulativos com apoios muni-
cipais específicos de idêntica natureza, atribuí-
dos, nomeadamente, ao abrigo dos Programas 
gaia+Inclusiva e gai@prende+, constantes nos 
regulamentos municipais n.º 1055/2016, publi-
cado no Diário da república n.º 223, de 21 de 
novembro e n.º 69/2017, publicado no Diário da 
república n.º 223, de 21 de novembro, sem pre-
juízo da aplicação do presente regulamento a 
título supletivo.

CAPÍTULo II
Princípios, tipologia, Finalidade, Políticas, 

Contratualização e Publicitação dos benefí-
cios Públicos

Artigo 3.º
Princípios a Observar

A atribuição dos benefícios públicos rege -se 

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

Artigo 4.º
tipologia de benefícios Públicos

1 — os benefícios públicos a conceder podem 
revestir as seguintes modalidades:
a) Apoio financeiro;
b) Apoio não financeiro.
2 — o apoio financeiro concretiza -se mediante 
a atribuição ou reconhecimento, pela Câmara 
municipal, de:
a) Prestações pecuniárias;
b) Concessão de benefícios fiscais;
c) Isenção de taxas e de outras receitas muni-
cipais por razões de relevante interesse muni-
cipal.
3 — A atribuição de prestações pecuniárias 
concretiza -se, nomeadamente, mediante a 
concessão de subsídios, comparticipações ou 
patrocínios financeiros, sujeitos às normas es-
tabelecidas na Lei e no presente regulamento e 
à prévia cabimentação orçamental.
4 — A concessão de benefícios fiscais con-
cretiza -se mediante a isenção ou redução do 
imposto municipal sobre imóveis (ImI) ou do 
imposto municipal sobre as transmissões one-
rosas de imóveis (ImT), provenientes dos imó-
veis exclusivamente afetos aos investimentos 
a realizar na área do município, e de Derrama, 
nos termos do Capítulo II do Título II.
5 — A isenção de taxas ou outras receitas por 
razões de relevante interesse municipal rege 
-se pelo regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do município e demais regulamentação 

aplicável sem prejuízo da aplicação supletiva 
do presente regulamento, nomeadamente, para 
efeitos de avaliação de interesse municipal, 
fiscalização, registo de benefícios e, caso seja 
aplicável, de contratualização.
6 — o apoio não financeiro concretiza-se, me-
diante:
a) Alienação, oneração ou cedência de terrenos 
e edifícios, ou cedência da utilização ou fruição 
daqueles ou de outros bens imóveis e espaços 
físicos municipais, nomeadamente, auditórios, 
equipamentos desportivos ou culturais, nos ter-
mos legais e regulamentares aplicáveis;
b) Alienação ou cedência de bens móveis, nos 
termos legais e regulamentares, designadamen-
te infraestruturas, viaturas, máquinas, equipa-
mentos, materiais de construção civil, serviços 
e outros meios técnicos e logísticos necessários 
ao desenvolvimento de projetos ou atividades 
de interesse municipal;
c) Prestação de apoio técnico, nomeadamen-
te, na elaboração de projetos e no acompa-
nhamento procedimental personalizado, ou de 
apoio logístico, mediante a disponibilização de 
recursos humanos e materiais ou de meios de 
divulgação por parte do município.

Artigo 5.º
Finalidade dos benefícios Públicos

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

Artigo 6.º
Definição das Políticas de Concessão de be-

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

Artigo 7.º
Contratualização

os benefícios são atribuídos ou reconhecidos, 
em regra, mediante a celebração de instru-
mento contratual adequado, conforme minuta 
a aprovar pela Câmara municipal de gaia, que 
preveja os direitos e deveres das partes outor-
gantes, os objetivos a atingir, o prazo de execu-
ção das ações a desenvolver, a quantificação e 
qualificação do apoio, os instrumentos de veri-
ficação da aplicação dos recursos, o modo de 
acompanhamento da execução e as sanções 
em caso de incumprimento, sem prejuízo da in-
trodução de outros elementos que se revelem 
necessários, nomeadamente, por força de dis-
positivos legais ou regulamentares específicos 
aplicáveis em função da natureza do projeto ou 
atividade.

Artigo 8.º
Divulgação e Publicitação

1 — A Câmara municipal assegura, através dos 
seus serviços e mediante adequada divulgação 
no sítio institucional do município na Internet, 

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

CAPÍTULo III
requisitos para a Concessão de benefícios 

Públicos

Artigo 9.º
requisitos

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

Artigo 10.º
registo de beneficiários de Apoios Munici-

pais (rbAM)
1 — Para efeitos do disposto no presente regu-
lamento é criado o registo de Beneficiários de 
Apoios municipais (rBAm).
2 — As entidades e organismos que preten-
dam beneficiar dos apoios previstos no artigo 
4.º do presente regulamento devem requerer 
prévia ou concomitantemente a sua inscrição 
no rBAm ao Presidente da Câmara municipal 
e manter tal inscrição atualizada, mediante o 
preenchimento de formulário, a disponibilizar, 
para o efeito, pelos serviços de atendimento ou 
no sítio institucional do município na Internet, 
contendo os seguintes elementos:
a) De identificação do requerente com indi-
cação do nome, domicílio, número de identi-
ficação fiscal de pessoa singular ou coletiva, 
número de bilhete de identidade ou cartão do 
cidadão;
b) No caso de pessoa coletiva, cópia de esta-
tutos atualizados, ou equivalente, composição 
dos órgãos sociais, último relatório de ativida-
des, documento de prestação de contas e pla-
no de atividades e orçamento;
c) Certidões comprovativas da situação tribu-
tária e contributiva regularizada perante o Es-
tado e a segurança social, ou autorização de 
consulta das mesmas nos competentes sítios 
da internet;
d) Declaração sob compromisso de honra 
quanto à não condenação da entidade reque-
rente nos Tribunais por factos relativos à pros-
secução dos seus objetivos e de que o apoio se 
destina integralmente aos projetos ou ativida-
des objeto do pedido;
e) o IBAN (Número Internacional de Conta 
Bancária) facultativo;
f) A indicação do domicílio escolhido para nele 
ser notificado, bem como de telefax, telefone 
ou da caixa postal eletrónica acompanhado do 
consentimento, nos termos legais, para a res-
petiva utilização no processamento das comu-
nicações da Câmara municipal respeitantes aos 
procedimentos relativos a atribuição de apoios 

em que seja interessado.
3 — Quando simultâneo com a inscrição no 
rBAm, o pedido de apoio deverá ser apresen-
tado, instruído e fundamentado, nos termos do 
presente regulamento, com indicação circuns-
tanciada dos projetos, eventos, ou atividades 
em causa suscetíveis de revestir interesse pú-
blico municipal.
4 — A manutenção e atualização do rBAm é da 
competência dos serviços municipais responsá-
veis pela área financeira devendo nele ser regis-
tados todos os benefícios públicos referidos no 
presente regulamento concedidos pela Câmara 
municipal a cada entidade ou organismo, com 
menção da data da decisão, da respetiva finali-
dade e fundamento legal.

CAPÍTULo Iv
Apresentação, Instrução e Avaliação dos Pe-

didos

Artigo 11.º
Apresentação do Pedido

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

Artigo 12.º
Instrução do Pedido de Apoio

1 — o pedido indica concretamente a modalida-
de de apoio requerida e o fim a que o mesmo se 
destina, sendo obrigatoriamente instruído com 
os seguintes elementos:
a) De identificação do requerente com indica-
ção dos números de identificação fiscal de Car-
tão de Cidadão ou de Pessoa Coletiva e demais 
elementos a que se refere o n.º 2 do artigo 10.º;
b) Fundamentação do pedido nos termos re-
gulamentares, com indicação, designadamente, 
dos projetos, eventos, programas de desenvol-
vimento ou de atividades de natureza social, 
cultural, educativa, desportiva, recreativa, eco-
nómica, ou outra, bem como, sendo caso disso, 
do público-alvo, número de beneficiários, e dos 
objetivos ou metas que se pretendem atingir, 
acompanhado de orçamento discriminado e 
respetivos cronogramas financeiros e de execu-
ção física, meios humanos e identificação das 
fontes de apoio financeiro, patrimonial e logís-
tico;
c) Indicação de outros apoios atribuídos ou 
suscetíveis de serem atribuídos à entidade em 
causa no âmbito do objeto do pedido e respe-
tivas datas.
2 — A Câmara municipal pode solicitar os escla-
recimentos e elementos adicionais que consi-
dere necessários, designadamente quanto aos 
documentos apresentados para estudo e aná-
lise do pedido de apoio, sem prejuízo dos de-
mais documentos que sejam exigíveis por força 
da aplicação de regimes especiais, legalmente 
previstos.
3 — Fica dispensada a apresentação dos docu-
mentos referidos no n.º 2 do artigo 10.º quando 
as entidades e organismos os tenham disponi-

bilizado no momento da respetiva inscrição no 
rBAm ou quando este registo tenha sido de-
vidamente atualizado há menos de seis meses.

Artigo 13.º
Pedidos de Apoio na Área do Desporto

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

Artigo 14.º
Avaliação do Pedido de Apoio

1 — A avaliação do pedido de apoio é efetua-
da no âmbito do Pelouro competente para o 
efeito, com base nos elementos instrutórios 
apresentados nos termos dos artigos 12.º e 13.º 
do presente regulamento e dos constantes no 
rBAm.
2 — o Pelouro competente elabora, no prazo 
máximo de 60 dias, proposta devidamente fun-
damentada relativamente aos pedidos de apoio 
cujo interesse municipal e oportunidade sejam 
suscetíveis de ser reconhecidos pela Câmara 
municipal, nos termos do presente regulamen-
to.
3 — A proposta a que se refere o número an-
terior é elaborada com observância dos princí-
pios e critérios estabelecidos no presente regu-
lamento e submetida à Câmara municipal para 
apreciação e deliberação do pedido.
4 — Para efeitos do disposto no n.º anterior 
deve o responsável pelo procedimento, no res-
petivo processo, elaborar um relatório no qual 
indique o pedido formulado, o valor ou despesa 
fiscal em causa, resuma o conteúdo do proce-
dimento, incluindo a dispensa da audiência de 
interessados quando esta não tiver ocorrido e 

formule uma proposta de decisão, sintetizando 
as razões de facto e de direito que a justifiquem.
5 — sempre que legalmente obrigatório, ou se 
afigure conveniente, deve a Câmara municipal 
submeter o pedido de benefício a parecer ou 
a audição prévia de outras entidades e institui-
ções interessadas, nomeadamente das juntas 
de freguesia nos casos em que as atividades ou 
projetos a apoiar sejam desenvolvidos, parcial 
ou exclusivamente, nas respetivas áreas de ju-
risdição.
6 — Para efeitos de avaliação do pedido, deve 
constar da proposta a apresentar à Câmara mu-
nicipal, informação relativa à atribuição de ou-
tros apoios aos titulares do pedido, datas em 
que foram atribuídos, bem como a informação 
do cabimento e de verificação da atualização 
do rBAm.
7 — A deliberação relativa a aprovação ou in-
deferimento do pedido de apoio, pela Câmara 
municipal, é sujeita a registo no rBAm e comu-
nicada ao requerente, com a respetiva funda-
mentação, sendo caso disso, no prazo máximo 
de 60 dias.

Artigo 15.º
Critérios Gerais de Avaliação

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

Artigo 16.º
Critérios Específicos na Área Cultural

1 — os apoios a entidades e organismos que de-
senvolvam atividades na área da cultura em vila 
Nova de gaia, nomeadamente, associações e 
clubes culturais e recreativos, devem contribuir 
para a formação e fomento do acesso à fruição 
e criação artística e cultural, nas suas diferentes 
formas e expressões, por parte da população, 
em especial dos mais jovens, bem como para 
incentivar a dinâmica, neste domínio, do movi-
mento associativo no município.
2 — os pedidos de apoio no âmbito cultural a 
formular pelas entidades referidas no número 
anterior, sem prejuízo dos critérios gerais, são 
valorados e devem atender aos seguintes crité-
rios específicos:
a) Interesse cultural, qualidade artística e técni-
ca do projeto, programa ou do plano de ativi-
dades;
b) sustentabilidade do plano de atividades ou 
do projeto e seu contributo para a animação e 
dinamização artística e cultural de vila Nova de 
gaia;
c) valorização do trabalho artístico, do patri-
mónio cultural do município bem como das 
suas instituições, agentes e espaços culturais;
d) Investigação, experimentação e capacidade 
de inovação;
e) Parcerias de produção e intercâmbio conce-
lhio, nacional e internacional;
f) Programação regular com qualidade e relevo, 
colmatando áreas culturais menos desenvolvi-
das;
g) Estratégia de captação e sensibilização de 
públicos, nomeadamente, proporcionando o 

acesso tendencialmente gratuito a crianças e a 
jovens até aos 18 anos a espaços expositivos e 
museológicos, ou outros, bem como a iniciati-
vas, ensaios e montagem de atividades e a es-
petáculos em equipamentos ou espaços públi-
cos que fomentem o interesse das crianças e 
dos jovens pela fruição e criação cultural;
h) Promoção de publicitação na Internet e nos 
media em geral, em articulação com o muni-
cípio, das atividades, espetáculos e iniciativas 
culturais que o justifiquem;
i) Promoção do acesso dos gaienses à frui-
ção e criação cultural, em especial de crian-
ças e jovens, mediante a realização de oficinas, 
workshops, exposições, conferências e debates, 
entre outras iniciativas nos diferentes domínios 
artísticos e espaços culturais que agreguem a 
comunidade local e seus agentes e instituições 
culturais.
3 — os beneficiários dos apoios na área da cul-
tura devem ter, em regra, sede social no espaço 
geográfico do município, exceto se, sediados 
fora do concelho, a Câmara municipal reconhe-
cer fundamentadamente que a respetiva ativi-
dade ou projeto é de relevante e de reconhe-
cido interesse para o desenvolvimento local e 
para a promoção e generalização da fruição e 
criação artística e cultural no município.

Artigo 17.º
Critérios Específicos na Área do Desporto

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

Artigo 18.º
Critérios Específicos na Área da Juventude

1 — os apoios a entidades e organismos que 
desenvolvem atividades na área da juventude 
em vila Nova de gaia ou com jovens de vila 
Nova de gaia, designadamente associações 
estudantis, associações juvenis, organizações 
sem fins lucrativos ou outras organizações do 
Conselho municipal de Juventude, devem re-
forçar o Plano municipal da (s) Juventude (s) 
de gaia, contribuir para a participação jovem e 
empoderamento de agentes de mudança, bem 
como incentivar a dinâmica, neste domínio, do 

movimento associativo do município e a afirma-
ção de gaia como cidade amiga da juventude, 
desenvolvendo programas, projetos ou ativida-
des com jovens e para jovens (13 -30 anos de 
idade) nas seguintes áreas:
a) Empregabilidade e empreendedorismo;
b) Educação e formação;
c) saúde e bem-estar;
d) Criatividade e cultura;
e) Coesão social;
f) Participação;
g) Juventude e o mundo;
h) voluntariado.
2 — os pedidos de apoio no âmbito da juventu-
de a formular pelas entidades referidas no nú-
mero anterior, sem prejuízo dos critérios gerais, 
devem atender aos seguintes critérios de elegi-
bilidade:
a) Envolver a participação de jovens de gaia 
entre os 13-30 anos de idade;
b) respeitar os princípios do Plano municipal 
da (s) Juventude (s) de gaia;
c) Enquadrarem -se com as áreas do Plano mu-
nicipal da (s) Juventude (s) de gaia;
d) Potenciar a aprendizagem não -formal e as 
aprendizagens mútuas;
e) Apresentar de forma clara os objetivos, me-
tas, público-alvo, atividades, cronograma e or-
çamento do projeto;
f) serem financeiramente sustentáveis;
g) Incluírem declaração de honra dos propo-
nentes, referente ao compromisso de realiza-
ção do projeto.
3 — os pedidos de apoio no âmbito da juventu-
de a formular pelas entidades referidas no nú-
mero anterior, sem prejuízo dos critérios gerais, 
são valorados seguindo os seguintes critérios 
específicos:
a) relevância do projeto;
b) Qualidade da proposta e implementação do 
projeto;
c) Impacto e disseminação.
4 — os beneficiários dos apoios na área da ju-
ventude devem ter, em regra, sede social no 
espaço geográfico do município, exceto se, se-
diados fora do concelho, a Câmara municipal 
reconhecer fundamentadamente que a respe-
tiva atividade ou projeto é de relevante e de 
reconhecido interesse para o desenvolvimento 
local e para a promoção e generalização das 
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políticas e programas municipais de juventude.

TÍTULo II
Apoios Financeiros

CAPÍTULo I
Prestações Pecuniárias

Artigo 19.º
Prestações Pecuniárias

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

Artigo 20.º
Formas e Fases de Financiamento

1 — os apoios de natureza pecuniária referentes 
a projetos ou atividades cujo prazo de execução 
seja igual ou inferior a um mês são atribuídos, 
em regra, numa única prestação, após aprova-
ção pela Câmara municipal, ficando a entidade, 
para o efeito, obrigada à apresentação de re-
latório de execução e resultados alcançados, a 
que se refere o artigo 37.º, n.º 2 do presente re-
gulamento.
2 — os apoios relativos a projetos ou atividades 
com duração superior a um mês são concedi-
dos de forma faseada, de acordo com o seguin-
te plano de pagamentos:

a) 1.ª Prestação — após a celebração do respeti-
vo contrato-programa, correspondente a 60 % 
do montante total;
b) 2.ª Prestação — correspondente a 40 % do 
montante total, após conclusão do projeto ou 
atividade e entrega do relatório de resultados 
alcançados.
3 — o faseamento e as percentagens referidas 
nos números anteriores podem variar no caso 
de projetos ou atividades cujo montante de 
apoio, especificidade, especial complexidade, 
duração, ou outras circunstâncias atendíveis o 
justifiquem, mediante cronograma financeiro 
devidamente fundamentado e aprovado pela 
Câmara municipal, devendo, em tal caso, o 
apoio ser atribuído nos termos definidos nes-
se cronograma, conquanto a última prestação 
seja efetuada após a entrega e aprovação do 
relatório de execução e, ou, dos resultados al-
cançados.
4 — o montante do apoio financeiro a atribuir 
no âmbito do presente regulamento não deve, 
em regra, ser superior a 60 % do orçamento 
previsto para os respetivos projetos ou ativida-
des, salvo nos casos seguintes:
a) Quando o município seja o principal promo-
tor ou coprodutor;
b) Quando esteja em causa a concretização de 
compromissos já assumidos pela Câmara muni-
cipal ou Assembleia municipal;
c) Quando se verifique ser imprescindível a 
atribuição de um montante superior para a exe-
quibilidade de projetos de cooperação entre o 
município e as entidades envolvidas, mediante 
a devida fundamentação e aprovação pela Câ-
mara.

Artigo 21.º
Aprovação e Controlo Orçamental

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

sECçÃo I
Disposições Gerais

Artigo 22.º
Objeto

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

Artigo 23.º
tipologia de benefícios

1 — os benefícios a conceder pela Câmara mu-
nicipal visam o apoio à economia local, à cria-
ção de emprego e ao investimento no Concelho 
de vila Nova de gaia.
2 — o apoio à economia local e à criação de 
emprego concretiza -se mediante Isenção e 
Taxa reduzida de Derrama nos termos da sec-
ção II.
3 — o apoio ao investimento pode revestir, nos 
termos da secção III, as seguintes modalidades:
a) Benefícios fiscais mediante isenção ou redu-
ção do imposto municipal sobre imóveis (ImI), 
do imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis (ImT), provenientes dos 
imóveis exclusivamente afetos a investimentos 
a realizar na área do município, e de Derrama;
b) Benefícios em taxas;
c) Apoios procedimentais.

Artigo 24.º
Pedido e reconhecimento de Benefícios

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

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

prego

Artigo 25.º
Isenção e taxa reduzida de Derrama

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

sECçÃo III
Apoio ao Investimento

Artigo 26.º
Âmbito de Aplicação

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

Artigo 27.º
benefícios e Apoios ao Investimento

1 — os benefícios fiscais ao investimento con-
sistem na isenção ou redução do imposto muni-
cipal sobre imóveis (ImI) ou do imposto munici-
pal sobre as transmissões onerosas de imóveis 
(ImT), provenientes dos imóveis a ele exclusiva-
mente afetos a realizar na área do município, e 
de Derrama, neste caso, desde que verificados 
os pressupostos do n.º 1 do artigo 25.º

2 — os benefícios em taxas consistem na re-
dução ou isenção do valor das taxas e outras 
receitas municipais, nomeadamente, as devidas 
pela emissão de título urbanístico relacionado 
com a aprovação das operações urbanísticas 
de urbanização e edificação e respetiva utili-
zação, nos termos do regulamento de Taxas e 
outras receitas do município.
3 — os apoios procedimentais consistem no 
acompanhamento personalizado dos proce-
dimentos administrativos internos, bem como 
dos procedimentos de controlo prévio de ope-
rações urbanísticas, com vista à celeridade da 
respetiva tramitação.

Artigo 28.º
requisitos do reconhecimento de benefícios
1 — os benefícios e apoios são concedidos, a 
pedido dos interessados, nos termos gerais, me-
diante reconhecimento da Câmara municipal, 
com indicação de isenção e, ou, percentagem 
de redução de impostos e taxas em função da 
classificação do projeto de investimento obtida 
mediante a aplicação dos critérios previstos no 
artigo seguinte, ficando a sua eficácia depen-
dente de contratualização nos termos gerais.
2 — Não são consideradas as despesas efetua-
das com o projeto de investimento em data an-
terior à da apresentação da respetiva candida-
tura.

Artigo 29.º
Critérios de Atribuição de benefícios

1 — os benefícios a conceder aos projetos de 
investimento são atribuídos de acordo com a 
fórmula prevista no n.º 2 e segundo os seguin-
tes critérios:
a) volume do investimento a realizar — vI (40 
%);
i) Igual ou superior a € 10.000.000 — 100 %
ii) Inferior a € 10.000.000,00 e igual ou supe-
rior a 7.500.000,00 — 75 %
iii) Inferior a € 7.500.000,00 e igual ou superior 
a 5.000.000,00 — 25 %
b) Número de postos de trabalho diretos a criar 
— PT (40 %):
i) mais de 50 postos de trabalho — 100 %
ii) De 26 a 50 postos de trabalho — 75 %
iii) De 10 a 25 postos de trabalho — 25 %
c) Tempo de concretização do investimento — 
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TC (20 %):
i) Até 1 ano (inclusive) — 100 %
ii) mais de 1 ano e até 2 anos (inclusive) — 75 %
iii) mais de 2 ano e até 3 anos (inclusive) — 50 %
iv) mais de 3 anos e até 5 anos (inclusive) — 25 
%
2 — o apoio, salvo no que respeita à isenção de 
derrama, será concedido atendendo à classifi-
cação obtida pela aplicação dos critérios pre-
vistos no número anterior, pelas seguintes fór-
mulas de cálculo:

CP = vI*0,40 + PT*0,40 + TC*0,20
vr = (CP*ImI)+ (CP*ImT)+ (CP*Taxas)

sendo:
CP — Classificação final do projeto (%)
vI — volume do investimento a realizar
PT — Número de postos de trabalho diretos a 
criar
TC — Tempo de concretização do investimento
ImI — isenção total ou parcial de ImI em imóveis 
afetos ao investimento e nos termos legais
ImT — isenção total ou parcial de ImT nos ter-
mos legais relativo a imóveis afetos ao investi-
mento
Taxas — valor bruto de taxas e/ou outras recei-
tas municipais devidas pela emissão do título 
urbanístico relacionado com a aprovação das 
operações urbanísticas de edificação e respe-
tiva utilização.
CP — Classificação final do projeto (%)
vr — valor total de redução/benefícios (€) a 
aplicar aos tributos nos termos e limites da lei 
aplicável.

Artigo 30.º
Concessão de benefícios Fiscais

1 — Aos projetos de investimento podem ser 
concedidos, nos termos e limites que a lei im-
puser, cumulativamente, os seguintes incenti-
vos fiscais:
a) Isenção ou redução de ImT, relativamente 
aos imóveis adquiridos pelo requerente, desti-
nados ao exercício da atividade desenvolvida 
no projeto de investimento;
b) Isenção ou redução de ImI, relativamente aos 
imóveis utilizados pela entidade beneficiária na 
atividade desenvolvida no projeto de investi-
mento, sem prejuízo do dever de audição pre-

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

Artigo 31.º
Concessão de benefícios em taxas

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

TÍTULo III
Apoios Não Financeiros

Artigo 32.º
requisitos da Atribuição

1 — As entidades e organismos que pretendam 
beneficiar exclusivamente de apoios não finan-
ceiros, designadamente da cedência de equipa-
mentos, espaços físicos e outros meios técni-
cos, materiais e logísticos ou de divulgação, por 
parte do município, para a realização de even-
tos ou o desenvolvimento de projetos ou ati-
vidades de interesse municipal, ficam sujeitos, 
com as devidas adaptações, ao cumprimento 
do disposto nos artigos 7.º a 18.º do presente 
regulamento, sem prejuízo do disposto no arti-
go seguinte.
2 — As normas regulamentares aplicáveis à ma-
nutenção, conservação e gestão do bem cedido 
pelo município devem constar do instrumental 
contratual a que se refere o artigo 7.º
3 — Não pode ser atribuído um apoio não fi-
nanceiro sempre que para a sua efetivação seja 
necessário a aquisição ou locação de bens ou 
serviços para aquele efeito específico entre o 
município e terceiros.

Artigo 33.º
Exceções

os apoios não financeiros, cujos encargos esti-
mados sejam inferiores a cinco mil euros e não 

se destinem à área do desporto, ficam dispen-
sados do cumprimento do artigo 7.º e 13.º 

Artigo 34.º
Estimativa de Encargos

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

Artigo 35.º
Alienação, Oneração ou Cedência de bens 

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

Artigo 36.º
Alienação ou Cedência de bens Móveis

1 — A cedência de bens móveis é, em regra, 
onerosa devendo realizar -se sempre de acordo 
com a ponderação dos custos e benefícios e no 
quadro da legislação e regulamentação aplicá-
veis.
2 — Em casos excecionais devidamente fun-
damentados pode a utilização e cedência de 
bens móveis do município ser gratuita, ficando 
a cargo do beneficiário a responsabilidade pelo 
pagamento das despesas e encargos daí resul-
tantes.
3 — A cedência de bens móveis, designada-
mente infraestruturas, viaturas, máquinas, equi-
pamentos ou similares é temporária, preferen-
cialmente por períodos não superiores a sete 
dias, passíveis de renovação, implicando o pa-
gamento de uma verba, ou contrapartida de in-
teresse público equivalente, cujo valor é fixado 
ou estimado, caso a caso, nos termos legais e 
regulamentares aplicáveis, consoante o bem a 
utilizar, o número de dias de utilização e o seu 
desgaste.
4 — Por iniciativa municipal, podem ser cedi-
dos, a título definitivo e gratuito para os fins 
previstos no presente regulamento, bens mó-
veis que não sejam essenciais para a prossecu-
ção das atribuições municipais, mediante anún-
cio a publicitar em edital e no sítio institucional 
do município na internet.
5 — Do anúncio a que se refere o número ante-
rior devem constar, designadamente:
a) o prazo para apresentação das candidaturas 
dos interessados;
b) o valor atribuído ao bem a ceder;
c) os critérios gerais e, ou, especiais de atri-

buição do bem; e d) As sanções pelo incumpri-
mento da afetação dada ao bem.
6 — Das candidaturas a apresentar nos termos 
do número anterior constam, designadamente:
a) A afetação de interesse municipal a dar ao 
bem;
b) o número de beneficiários que utilizarão o 
bem;
c) A fundamentação da necessidade do bem.
7 — os encargos ou despesas com a utilização 
dos bens cedidos, tais como transporte, com-
bustível, seguros e licenças, são da responsa-
bilidade da entidade beneficiária, a qual fica 
responsável pelas multas, coimas ou contraor-
denações que eventualmente ocorram durante 
a cedência.
8 — As entidades beneficiárias dos bens móveis 
são civil ou criminalmente responsáveis por to-
dos os danos causados a terceiros decorrentes 
daquela utilização.

TÍTULo Iv
Controlo, revisão, Incumprimento e Sanções

Artigo 37.º
Controlo e Fiscalização da Aplicação dos 

Apoios
1 — A atribuição dos apoios previstos no pre-
sente regulamento obriga à aceitação pelas en-
tidades beneficiárias do exercício dos poderes 
de fiscalização por parte do município, nos ter-
mos previstos no respetivo instrumento contra-
tual, nomeadamente a realização de vistorias 
ao local e a análise de relatórios de execução, 
destinados a controlar a correta aplicação da-
queles benefícios.
2 — Para efeitos do disposto no número ante-
rior, as entidades apoiadas apresentam no final 
da realização do projeto ou atividade, um rela-
tório de execução física e financeira, com expli-
citação dos resultados alcançados, de modelo 
aprovado pela Câmara municipal a disponibili-
zar pelos serviços de atendimento e na Inter-
net, no sítio institucional do município.
3 — o relatório referido no número anterior é 
previamente analisado no âmbito do Pelouro 
respetivo da Câmara municipal que, por sua 
vez, o remete à unidade orgânica competente, 
para registo, verificação do cumprimento dos 
requisitos previstos no presente regulamento e 
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na Lei e ulteriores efeitos.
4 — sem prejuízo da obrigatoriedade da entre-
ga dos relatórios de execução física e financei-
ra, o município de vila Nova de gaia reserva -se 
o direito de, a todo o tempo, solicitar a apresen-
tação de justificações adicionais da aplicação 
dos apoios concedidos para aferir da sua cor-
reta aplicação e realizar auditorias aos projetos 
ou atividades apoiados no âmbito do presente 
regulamento, devendo as entidades beneficiá-
rias cooperar e disponibilizar toda a documen-
tação adequada para o efeito.

Artigo 38.º
revisão dos Instrumentos Contratuais

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

Artigo 39.º
Incumprimento e Sanções

1 — A grave violação ou incumprimento pelo 
beneficiário das obrigações contratualmente 
estabelecidas, nomeadamente, dos projetos ou 
atividades, das contrapartidas ou das condi-
ções por ele assumidas, constitui motivo para a 
resolução imediata do instrumento contratual, 
em causa, por parte do município, implicando 
a devolução, pelo beneficiário, dos montantes 
dos benefícios auferidos e, ou, a reversão ime-
diata dos bens cedidos, sem prejuízo do apu-
ramento da responsabilidade civil, criminal ou 
outra aplicável, que ao caso couber, e do justo 
ressarcimento do município, nos termos da lei, 
por danos eventualmente sofridos.
2 — o grave incumprimento de normas legais 
ou regulamentares diretamente relacionadas 
com o objeto do instrumento contratual cele-
brado ou com outros projetos ou atividades 
apoiados no âmbito do presente regulamento 
constitui igualmente motivo para rescisão ime-
diata do mesmo por parte do município com as 
consequências previstas no número anterior.
3 — o incumprimento referido no presente arti-
go impede, ainda, a atribuição de novos apoios 
ao beneficiário num período a estabelecer pela 

Câmara municipal e a registar no rBAm.
4 — A prestação de falsas declarações por par-
te do beneficiário tem as consequências pre-
vistas nos números anteriores, sem prejuízo de 
eventual responsabilidade criminal.

TÍTULo v
Disposições Finais e transitórias

Artigo 40.º
regime transitório

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

Artigo 41.º
Interpretação, Integração e Direito Subsidiá-

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

Artigo 42.º
Norma revogatória

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



115

 nº 108 | outubro 2019 | boletim municipal

regulamentos

Artigo 43.º
Entrada em Vigor

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

31 de julho de 2019. — o Presidente da Câmara 
municipal, Professor Doutor Eduardo vítor ro-
drigues.
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