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ASSEMBLEIA

A.1. MINuTA DA ATA 58
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois 
mil e dezassete, a Assembleia Municipal de vila 
Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, to-
mou as seguintes deliberações: 
1)Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal de parte da 
parcela de terreno com área de 55,51 m2, ce-
dida pelo alvará de loteamento n-º 47/86 para 
instalação de posto de Transformação, união 
de Freguesias de Serzedo e perosinho e auto-
rizar a alienação desta parcela de terreno, com 
a área de 55,51 m2, para integração num lote 
confinante deste mesmo loteamento”, aprova-
do por unanimidade. -
2) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à emissão de certidão urbanística 
para efeitos de concessão de isenção de IMI e 
de dedução à coleta em sede de IrS, solicitado 
por Levi Alfeu gomes de Azevedo reigota Bap-
tista – processo n.º 2881/16 – CErT, Freguesia 
de oliveira do Douro”, aprovado por unanimi-
dade. 
3) Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos “Dis-
cutir e aprovar a minuta de adenda ao contra-
to interadministrativo de partilha de compe-
tências entre a AMp e os 6 municípios da rede 
STCp, nos termos da alínea k) do n.º 1 do art.º 
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro”, aprovado por Maioria, com 03 votos 
contra da CDu, 01 abstenção do CDS-pp e 38 
votos a favor (15 do pS, 09 do grupo Municipal 
dos presidentes de junta de Freguesia / pS, 06 
do pSD, 05 do Movimento Independente “jun-
tos por gaia”, 01 do CDS-pp, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos gulpi-
lhares/valadares). 
4) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao Segundo Aditamento ao 
Contrato de Mandato 2016/2017 celebrado en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a “gaiurb 
– urbanismo e habitação EM””, aprovado por 
unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao relatório de Avaliação do 

Cumprimento do Estatuto do Direito de opo-
sição no ano 2016”, aprovado por Maioria, com 
02 votos contra do CDS-pp, 03 abstenções da 
CDu e 37 votos a favor (15 do pS, 09 do grupo 
Municipal dos presidentes de junta de Fregue-
sia / pS, 06 do pSD, 05 do Movimento Indepen-
dente “juntos por gaia”, 01 do BE e 01 do Movi-
mento Independente de Cidadãos gulpilhares/
valadares). 
6) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Adesão da Câmara Munici-
pal de vila Nova de gaia à AIZA (Associação 
Ibérica de Zoos e Aquários) – passagem de ti-
tularidade de Membro da AIZA”, aprovado por 
unanimidade. 
7) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal do projeto de regulamento que 
cria a “Bolsa de Mérito Académico e Desporti-
vo ricardo Quaresma”, bem como o relatório 
Final, respetiva Nota justificativa e parecer do 
Conselho Municipal da juventude”, aprovado 
por Maioria, com 04 abstenções (03 da CDu e 
01 do BE) e 38 votos a favor (15 do pS, 09 do 
grupo Municipal dos presidentes de junta de 
Freguesia / pS, 06 do pSD, 05 do Movimento 
Independente “juntos por gaia”, 02 do CDS-pp, 
01 do BE e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos gulpilhares/valadares). 
8) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público para o domínio privado municipal da 
parcela de terreno com a área de 4 280,00 m2, 
sito na Alameda do Cedro, união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso”, aprovado por 
unanimidade. 
9) Foi o ponto 4.13. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à retificação da deliberação 
da Câmara Municipal de 05.12.2016 e aprovar a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da parcela de terreno com 
área de 1 064 m2, sita na Av.ª pedro hispano, 
Lugar do Mosteiro, união de Freguesias de pe-
droso e Seixezelo”, aprovado por unanimidade. 
10) Foi o ponto 4.14. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à revogação, com eficácia re-
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troativa, do Despacho de 28.05.2004 que de-
feriu o pedido de licenciamento da operação 
de loteamento e a consequente cassação do 
Alvará de Loteamento n.º 15/05,o qual deverá 
ser considerado sem efeito e aprovar a desafe-
tação do domínio público municipal da área de 
454,50 m2, para posterior transmissão da favor 
do ora requerente de tal área cedida ao domínio 
público na sequência da emissão do Alvará de 
Loteamento, considerando, salvo melhor opi-
nião, que não parece existir interesse público na 
manutenção de tal parcela de terreno, uma vez 
que na mesma ainda não ocorreram quaisquer 
obras de urbanização e que tal área posterior-
mente terá que ser cedida ao Município, para as 
mesmas finalidades, no âmbito de futuras ope-
rações urbanísticas que venham a ocorrer nos 
prédios originais – proc. n.º 2 350/04”, aprova-
do por Maioria, 02 votos contra do CDS-pp, 06 
abstenções do pSD e 34 votos a favor (15 do 
pS, 09 do grupo Municipal dos presidentes de 
junta de Freguesia / pS, 05 do Movimento In-
dependente “juntos por gaia”, 03 da CDu, 01 
do BE e 01 do Movimento Independente de Ci-
dadãos gulpilhares/valadares). 
11) Foi o ponto 4.15. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Declaração de Interesse pú-
blico Municipal do pedido de regularização de 
ampliação e instalação de operação de gestão 
de resíduos, solicitado por “Constantino Fer-
nandes oliveira & Filhos SA” – proc. n.º 2235/17 
– rI, união de Freguesias de pedroso e Seixeze-
lo”, aprovado por unanimidade. 
12) Foi Apreciada a Informação Escrita do 
Exmo. Senhor presidente da Câmara Municipal 
e da situação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 41 minutos 
do dia 13 de julho de 2017, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora primeira Secretária e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. ATA 13
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA EM 03 DE juLho DE 
2017
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o Senhor vereador, Firmino jorge Anjos pe-
reira;
- o Senhor vereador, Dr. josé guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar.
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira;
- A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Cândida oli-
veira;
- o Senhor vereador, Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa;
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto;
- o Senhor vereador, Arq. josé valentim pinto 
Miranda.
AuSÊNCIAS juSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro: 
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo. 
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela garrido.
horA DA ABErTurA: 15 horas e 5 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 20 mi-
nutos.

PERÍoDo ANTES DA oRDEM Do DIA
PoNTo PRÉVIo Nº 1

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues, apresentou 
um ponto prévio, relativamente a uma declara-
ção subscrita pelo anterior presidente da Câ-
mara Municipal, nas redes sociais, proferindo 
afirmações sobre si próprio, às quais reagirá 
judicialmente. Tais afirmações visaram impu-
tar ao atual presidente a responsabilidade pela 
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participação ativa e direta (votando e aprovan-
do) no atual pDM e nos licenciamentos do Ca-
bedelo, considerados publicamente pelo atual 
presidente da Câmara como vergonhosos. pos-
to isto, foi-lhe imputada a responsabilidade de 
uma alegada votação no pDM e nos licencia-
mentos, coisa falsa e demonstrável na ação ju-
dicial que interporá.
para além do chorrilho de insultos avulsos, as 
mentiras aí contidas só podem merecer repa-
ro judicial. o atual presidente considerou uma 
pena que os papagaios velhos e sem penas 
continuem na montra da loja a querer mostrar 
o brilho que sempre lhes foi artificial.

PoNTo PRÉVIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto, re-
lativamente ao ponto prévio apresentado pelo 
Senhor presidente da Câmara, apresentou a sua 
solidariedade para com o bom nome do Sr. pre-
sidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo vítor de 
Almeida rodrigues, referindo que em política 
não vale tudo.
Apresentou, de seguida, o voto de congratula-
ção que a seguir se transcreve: 
“ voTo DE CoNgrATuLAçÃo
“praia Acessível – praia para Todos” prAIA DE 
vALADArES SuL
Não posso deixar de me congratular pelo hon-
roso prémio de Melhor praia Acessível do país, 
atribuído à Empresa Municipal Águas de gaia, 
pelo excelente resultado obtido. 
Este resultado e sucesso da Empresa Águas de 
gaia, deve-se à estratégia implementada nos 
últimos anos, pela permanente preocupação 
em proporcionarem às pessoas com mobilida-
de reduzida, usufruírem dos espaços balneares 
servindo de exemplo, como práticas de referên-
cia nacional. 
por tudo isto, o prémio atribuído “praia Acessí-
vel – praia para Todos”, valadares Sul, premeia 
a aposta da Câmara Municipal e do empenho 
das Águas de gaia, Administradores, Técnicos, 
Funcionários e parceiros deste projeto. Sendo 
os resultados obtidos o fruto de uma aposta 
séria pela Câmara Municipal, num Novo Cami-
nho, manutenção de todas as bandeiras azuis e 
edificando um Município de Igualdades e opor-
tunidades para todos. Assim e perante tão no-
bre distinção importa elevar o prémio atribuído, 

com a apresentação de um voto de Congratu-
lação, pela eficiência e pela expressão que o 
Município e a Empresa Águas de gaia, têm al-
cançado nas etapas a que se propõe, dando o 
exemplo da ação e do trabalho.
vila Nova de gaia, 03 de julho de 2017.
o vereador,
Elísio pinto”

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 12 DA 
rEuNIÃo DE CâMArA (pÚBLICA) rEALIZA-
DA EM 19 DE juNho DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 12 da reunião 
de Câmara (pública) realizada em 19 de junho 
de 2017.
o Sr. vereador Dr. josé guilherme Saraiva de 
oliveira Aguiar não votou, em virtude de não 
ter participado na reunião de Câmara de 19 de 
junho de 2017.
propoSTA DE ATrIBuIçÃo DE MEDALhAS 
hoNorÍFICAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA por oCASIÃo DAS CoMEMorA-
çÕES Do DIA Do MuNICÍpIo
EDoC/2017/36137
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 28.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
28.06.2017 que aprovou a proposta de Atribui-
ção de Medalhas honoríficas do Município de 
vila Nova de gaia, por ocasião das Comemora-
ções do Dia do Município, nos termos propos-
tos.
ATA DA CoMISSÃo pArA AvALIAçÃo DE MÉ-
rITo DA CoNCESSÃo DE MEDALhAS hoNo-
rÍFICAS 
EDoC/2017/36143
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 28.06.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
28.06.2017 que aprovou a Ata da Comissão para 
Avaliação de Mérito da Concessão de Medalhas 
honoríficas do Município de vila Nova de gaia, 
nos termos apresentados.
SEguNDo ADITAMENTo Ao CoNTrATo DE 
MANDATo 2016/2017 ENTrE o MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA E A gAIurB, urBANIS-
Mo E hABITAçÃo EM
EDoC/2017/35970
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. 
28.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Segundo Aditamento ao Contrato de 
Mandato 2016/2017 celebrado entre o Municí-
pio de vila Nova de gaia e a gaiurb, urbanismo 
e habitação EM, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
ADENDA rETIFICATIvA Ao ACorDo DE Co-
LABorAçÃo CELEBrADo ENTrE o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A ArCFvA 
– juvENTuDE ASSoCIAçÃo rECrEATIvA E 
CuLTurAL FANFArrA DE vILAr DE ANDo-
rINho
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. 
28.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda retificativa ao Acordo de Co-
laboração celebrado entre o Município de vila 
Nova de gaia e a ArCFvA – juventude Asso-
ciativa recreativa Cultural Fanfarra de vilar de 
Andorinho, nos termos apresentados.
ADENDA Ao CoNTrATo INTErADMINISTrA-
TIvo DE CoNSTITuIçÃo DE uMA uNIDADE 
TÉCNICA DE SErvIço E DE DELEgAçÃo DE 
CoMpETÊNCIAS CELEBrADo ENTrE A ÁrEA 
METropoLITANA Do porTo, o MuNICÍpIo 
Do porTo, o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA, o MuNICÍpIo DE MAToSINhoS, o MuNI-
CÍpIo DA MAIA, o MuNICÍpIo DE goNDoMAr 
E o MuNICÍpIo DE vALoNgo
EDoC/2017/35436

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. 
28.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea ccc) do nº 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos da 
alínea k) do nº 1 do art.º 25º do mesmo diplo-
ma, para autorização da minuta de adenda ao 
contrato interadministrativo de Constituição de 
uma unidade Técnica de Serviço e de Delega-
ção de Competências celebrado entre a Área 
Metropolitana do porto, o Município do porto, 
o Município de vila Nova de gaia, o Município 
de Matosinhos, o Município da Maia, o Municí-
pio de gondomar e o Município de valongo, nos 
termos apresentados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do ESpAço CorpuS 
ChrISTI pArA uM CoNCErTo DE ABErTurA 
Do 2º FESTIvAL DE ACorDEÃo Do porTo, 
SoLICITADo pELA ESCoLA DE MÚSICA DE 
pEroSINho
EDoC/2017/33025
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: “ Autorizo. À Câ-
mara. 19.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência gratuita do Espa-
ço Corpus Christi, para um concerto de abertu-
ra do 2º Festival de Acordeão do porto, no valor 
de € 200,00 (duzentos euros) + 23% de IvA, 
solicitado pela Escola de Música de perosinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do SALÃo NoBrE DA 
CASA-MuSEu TEIXEIrA LopES pArA rEALI-
ZAçÃo DE EvENTo, SoLICITADo pELA ACA-
DEMIA DE MÚSICA DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/33040
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: “ Autorizo. À Câ-
mara. 19.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência gratuita do Sa-
lão Nobre da Casa-Museu Teixeira Lopes, para 
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a realização de evento, no valor de € 300,00 
(trezentos euros) + 23% de IvA, solicitado pela 
Academia de Música de vilar do paraíso, nos 
termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 779,21 (SETECENToS E 
SETENTA E NovE EuroS E vINTE E uM CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A MIrAFLorES, 
No DIA 10 DE juNho DE 2017, SoLICITADo 
pELo CLuBE DE ANDEBoL DE SÃo FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2017/31982
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: “ Autorizo. À Câ-
mara. 19.06.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 779,21 (setecentos e 
setenta e nove euros e vinte e um cêntimos), ou 
seja, o valor de € 545,45 (quinhentos e quaren-
ta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos), 
para deslocação a Miraflores, no dia 10 de junho 
de 2017, solicitado pelo Clube de Andebol de 
São Félix da Marinha, nos termos informados.

DIVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 20 minutos, o Senhor presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art. 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art. 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.

o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. ATA 14
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA EM 17 DE juLho DE 2017
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o Senhor vereador, Firmino jorge Anjos pe-
reira;
- o Senhor vereador, Dr. josé guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar;
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira;
- A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Cândida oli-
veira;
- o Senhor vereador, Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa;
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto;
- o Senhor vereador, Arq. josé valentim pinto 
Miranda.
prESIDIu À rEuNIÃo: o Senhor presidente da 
Câmara, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: A Diretora do De-
partamento de Administração geral, Dra. her-
menegilda Cunha e Silva.
horA DA ABErTurA: 17 horas e 14 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 48 mi-
nutos. 

PERÍoDo ANTES DA oRDEM Do DIA
PoNTo PRÉVIo Nº. 1

o Senhor presidente prof. Dr. Eduardo vítor ro-
drigues apresentou a resposta da Câmara Muni-
cipal de vila Nova de gaia ao ofício da Direção- 
geral do património Cultural, relativamente à 
Fixação de ZEp do Centro histórico do porto, 
que será designado Centro histórico do porto, 
ponte D. Luís e Mosteiro da Serra do pilar – mo-
numento Nacional -, a proposta e divulgação de 
zona tampão como ZEp e a inclusão das Caves 
no património Mundial da humanidade.
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posta a votação foi aprovada por unanimidade 
a resposta da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia à Direção-geral do património Cultural.

PoNTo PRÉVIo Nº. 2
o Senhor vereador Dr. josé guilherme Aguiar 
apresentou um voto de congratulação à sele-
ção de vila Nova de gaia pela sua participação 
nos jogos do Eixo Atlântico e entregou o troféu 
jogo limpo (fair play) atribuído a vila Nova de 
gaia, relativo à edição de 2016.
o Senhor presidente prof. Dr. Eduardo vítor ro-
drigues salientou ser o troféu mais importante 
que podemos almejar atingir, porque mais im-
portante que uma vitória numa final é o com-
portamento exemplar em todos os jogos.

PoNTo PRÉVIo Nº. 3
o Senhor vereador Firmino pereira apresentou 
um voto de congratulação ao Festival Marés vi-
vas, felicitando todos os trabalhadores do mu-
nicípio que colaboraram com a realização do 
festival, que já é uma marca nacional de grande 
relevância.
o Senhor presidente da Câmara subscreveu 
juntamente com os Senhores vereadores as pa-
lavras do Senhor vereador Firmino pereira.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 13 DA 
rEuNIÃo DE CâMArA (orDINÁrIA) rEALI-
ZADA EM 03 DE juLho DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a Ata nº 13 da reunião 
de Câmara (ordinária) realizada em 03 de julho 
de 2017.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo não votou, em virtude 
de não ter participado na reunião de Câmara de 
03 de julho de 2017.
AprovAçÃo Do ANTEprojETo DE rEABILI-
TAçÃo DA FEIrA DoS CArvALhoS 
EDoC/2017/39103
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. 

12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o anteprojeto de reabilitação da Feira 
dos Carvalhos, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FACuLDADE DE ArQuITETurA DA uNI-
vErSIDADE Do porTo, pArA ApoIo À CoN-
FErÊNCIA “DIBujoS EN uN CADErNo”, No 
vALor DE € 3.000,00 (TrÊS MIL EuroS)
EDoC/2017/34124
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Faculdade 
de Arquitetura da universidade do porto, para 
apoio à Conferência “Dibujos en un Caderno”, 
no valor de € 3.000,00 (três mil euros), nos ter-
mos apresentados.
ADENDA rETIFICATIvA Ao ACorDo DE Co-
LABorAçÃo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE gAIA E A juNTA DE 
FrEguESIA DA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SErZEDo E pEroSINho – oBrAS DE rEQuA-
LIFICAçÃo DA “CASA guIMBrA”
EDoC/2017/35939
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda retificativa ao Acordo de Co-
laboração a celebrar entre o Município de vila 
Nova de gaia e a junta de Freguesia da união 
de Freguesias de Serzedo e perosinho, para 
obras de requalificação da “Casa guimbra”, nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A FEDErAçÃo DAS CoLETIvIDADES DE vILA 
NovA DE gAIA pArA A CrIAçÃo Do MoNu-
MENTo Ao ASSoCIATIvISMo DE vILA NovA 
DE gAIA, No vALor DE € 103.320,00 (CENTo 
E TrÊS MIL TrEZENToS E vINTE EuroS)
EDoC/2017/34121
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Federação 
das Coletividades de vila Nova de gaia para a 
criação do Monumento ao Associativismo de 
vila Nova de gaia, no valor de € 103.320,00 
(cento e três mil trezentos e vinte euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A FE-
DErAçÃo ACADÉMICA Do porTo pArA o 
12º. CAMpEoNATo EuropEu DE FuTEBoL 
uNIvErSITÁrIo 
EDoC/2017/39094
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Federação 
Académica do porto para o 12º. Campeonato 
Europeu de Futebol universitário, nos termos 
apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A DIrEçÃo gErAL DA ADMINIS-
TrAçÃo DA juSTIçA pArA ApoIo À INSTA-
LAçÃo DA NovA uNIDADE DE juÍZo DE Co-
MÉrCIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/38698
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Di-
reção geral da Administração da justiça para 
apoio à instalação da Nova unidade de juízo 
de Comércio de vila Nova de gaia, nos termos 
apresentados.
rEvogAçÃo DA MINuTA Do CoNTrATo IN-

TErADMINISTrATIvo CELEBrADo ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA No âMBITo Do pro-
jETo “QuINTA DA AvoZINhA” – ESTorNo E 
DESCABIMENTo DA vErBA DE € 8.000,00
EDoC/2017/38953
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a minuta do Contrato Interadministrati-
vo celebrado entre o Município de vila Nova de 
gaia e a união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, no âmbito do projeto “Quin-
ta da Avozinha”, aprovado na reunião de 12 de 
novembro de 2014 e estornar e descabimentar 
a verba de € 8.000,00 (oito mil euros), nos ter-
mos propostos.
rEvogAçÃo Do CoNTrATo-progrAMA 
DE DESENvoLvIMENTo DESporTIvo CoM A 
ASSoCIAçÃo DE CICLISMo Do porTo pArA 
AS ÉpoCAS 2010/2011; 2011/2012 E 2012/2013 
– ESTorNAr E DESCABIMENTAr A vErBA – 
ESTorNo E DESCABIMENTo DA vErBA DE € 
1.407,00
EDoC/2017/38979
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. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a minuta do Contrato de Desenvolvimen-
to Desportivo celebrado entre o Município de 
vila Nova de gaia e a Associação de Ciclismo 
do porto para as épocas 2010/2011; 2011/2012 
e 2012/2013, aprovado em 24 de outubro de 
2012 e estornar e descabimentar a verba de € 
1.407,00 (mil quatrocentos e sete euros), nos 
termos propostos.
rEvogAçÃo Do proToCoLo DE CoLABo-
rAçÃo CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA E A uNIÃo ACADÉMI-
CA DE AvINTES pArA INFrAESTruTurAS E 
EQuIpAMENToS CuLTurAIS
EDoC/2017/36287
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar o protocolo de Colaboração celebra-
do entre o Município de vila Nova de gaia e a 
união Académica de Avintes, para infraestru-
turas e equipamentos culturais, deliberado em 
reunião de Câmara de 23.01.2004, nos termos 
informados.
rEvogAçÃo DoS proToCoLoS DESTINA-
DoS Ao FoMENTo E DESENvoLvIMENTo DA 
prÁTICA DESporTIvA, CELEBrADoS ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA CoM 
AS SEguINTES INSTITuIçÕES: grupo DES-
porTIvo E rECrEATIvo DA FÁBrICA CErâ-
MICA DE vALADArES; grupo DESporTIvo 
DA ArrÁBIDA; SoCIEDADE CoLuMBÓFI-
LA DE CoIMBrÕES; uNIÃo ACADÉMICA DE 
AvINTES; grupo DESporTIvo juvENTuS 
DE pEDroSo; ASSoCIAçÃo DE MorADorES 
E uTENTES DE BALTEIro; ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA E CuLTurAL CLuBE DE oLIvEIrA 
Do Douro E grupo DESporTIvo E CuLTu-
rAL Do BAIrro DA AFurADA
EDoC/2017/36180
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar os protocolos destinados ao fomento e 
desenvolvimento da prática desportiva cele-
brados entre o Município de vila Nova de gaia 
com as seguintes instituições: grupo Desporti-
vo e recreativo da Fábrica Cerâmica de valada-
res; grupo Desportivo da Arrábida; Sociedade 
Columbófila de Coimbrões; união Académica 
de Avintes; grupo Desportivo juventus de pe-
droso; Associação de Moradores e utentes de 
Balteiro; Associação recreativa e Cultural Clu-
be de oliveira do Douro e grupo Desportivo e 
Cultural do Bairro da Afurada, nos termos infor-
mados.
progrAMA EXpErIMENTAL DE MoBILIDADE 
INTEgrADA 
EDoC/2017/38858
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o programa Experimental de Mobilida-
de Integrada, nos termos propostos.
EvENTo DE ANgArIAçÃo DE FuNDoS pArA 
A LIgA porTuguESA CoNTrA o CANCro - 
1ª. EDIçÃo – pEDIDo DE ISENçÃo DE TAXAS 
DE oCupAçÃo DE vIA pÚBLICA E DE poLI-
CIAMENTo E AuTorIZAçÃo Do uSo Do Lo-
goTIpo Do MuNICÍpIo
EDoC/2017/29877
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas de ocupa-
ção de via pública e de policiamento e autorizar 
o uso do logotipo do Município, solicitado pela 
Associação Convites e Abraços, para o evento 
designado “Angariação de Fundos para a Liga 
portuguesa Contra o Cancro – 1ª. Edição, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE TA-
XAS pELoS SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL No vALor DE € 148,95 (CEN-
To E QuArENTA E oITo EuroS E NovENTA E 
CINCo CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “1ª. CAMINhADA SoLIDÁrIA”, So-
LICITADo pELo jorNAL o gAIENSE
EDoC/2017/34568
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas pelos serviços prestados pela polícia mu-
nicipal no valor de € 148,95 (cento e quarenta e 
oito euros e noventa e cinco cêntimos) relativa 
à realização do evento “1ª. Caminhada Solidá-
ria”, solicitado pelo jornal “o gaiense”, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE TA-
XAS pELoS SErvIçoS prESTADoS pELA po-
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LÍCIA MuNICIpAL No vALor DE € 163,57 (CEN-
To E SESSENTA E TrÊS EuroS E CINQuENTA 
E SETE CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “CAMINhADA SoLIDÁrIA”, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo prÓ-INFâNCIA 
DE pEDroSo
EDoC/2017/32379
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. 
29.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas pelos serviços prestados pela polícia mu-
nicipal no valor de € 163,57 (cento e sessenta e 
três euros e cinquenta e sete cêntimos) relativa 
à realização do evento “Caminhada Solidária”, 
solicitado pela Associação pró-Infância de pe-
droso, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE TAXA por SErvIçoS 
prESTADoS pELoS BoMBEIroS SApADorES 
NA rEALIZAçÃo DE uMA ACçÃo DE ForMA-
çÃo SoBrE oS MEIoS DE prEvENçÃo E prI-
MEIroS SoCorroS AoS ALuNoS Do CurSo 
DE hIgIENE E SEgurANçA No TrABALho 
No IEpF
EDoC/2017/33784
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas pelos serviços prestados pelos Bombei-
ros Sapadores, na realização de uma Ação de 
Formação sobre os Meios de prevenção e pri-
meiros Socorros aos alunos do Curso de higie-
ne e Segurança no Trabalho no IEpF, no valor 
de € 875.79 euros (oitocentos e setenta e cinco 
euros e setenta e nove cêntimos) + IvA, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo Do SALÃo NoBrE 
DA CASA-MuSEu TEIXEIrA LopES, SoLICITA-
Do pELo pArTIDo CoMuNISTA porTuguÊS
EDoC/2017/35446
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: “Autorizo a cedên-
cia. À Câmara. 28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Salão Nobre 
da Casa- Museu Teixeira Lopes, solicitado pelo 
partido Comunista português, nos termos in-
formados.
CoNTrATo DE pATroCINIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE ANDE-
BoL Do porTo pArA ApoIo FINANCEIro 
NA rEALIZAçÃo No EvENTo DESporTIvo 
“AND’prAIA – 2017, No vALor DE € 2.460,00 
(DoIS MIL QuATroCENToS E SESSENTA Eu-
roS)
EDoC/2017/34959
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato de patrocínio Desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a Associação de Andebol do porto, para apoio 
financeiro na realização no evento desportivo 
“And’praia – 2017, no valor de € 2.460,00 (dois 
mil quatrocentos e sessenta euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CENTro DE ATLETISMo 
Do porTo pArA ApoIo FINANCEIro NA rE-
ALIZAçÃo No EvENTo DESporTIvo “Cor-
rIDA porTuCALE”, No vALor DE € 3.690,00 
(TrÊS MIL SEISCENToS E NovENTA EuroS)
EDoC/2017/35032
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Centro de Atletismo do porto, para apoio 
financeiro na realização no evento desportivo 
“Corrida portucale”, no valor de € 3.690,00 
(três mil seiscentos e noventa euros), nos ter-
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mos apresentados.
proToCoLo DE ForNECIMENTo DE rEFEI-
çÕES ESCoLArES A CrIANçAS DA EDuCA-
çÃo prÉ-ESCoLAr / ALuNoS Do 1º. CICLo 
Do ENSINo BÁSICo - ANo LETIvo 2016/2017 
A CELEBrAr ENTrE A DIrEçÃo gErAL DoS 
ESTABELECIMENToS ESCoLArES E o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/16519
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta do protocolo de Fornecimen-
to de refeições Escolares a Crianças da Educa-
ção pré-Escolar/Alunos do 1º. Ciclo do Ensino 
Básico - ano letivo 2016/2017, a celebrar entre 
a Direção geral dos Estabelecimentos Esco-
lares e o Município de vila Nova de gaia, com 
eficácia retroativa a 01 setembro de 2016 (ano 
letivo 2016/2107) autorizando o cabimento de 
€32.000,00, (trinta e dois mil euros) Iva incluí-
do e autorizar ainda o cabimento no montante 
de € 30.843,36 (trinta mil oitocentos e quaren-
ta e três euros  e trinta e seis cêntimos), IvA 
incluído,  a título  de pagamento das refeições 
servidas no ano letivo 2016/2016, nos termos 
propostos.
propoSTA pArA oFErTA Do vALor DA BI-
LhETEIrA Do ESpETÁCuLo “pALAvrAS SoL-
TAS CoM DIogo pIçArrA” AoS BoMBEIroS 
DE pEDrÓgÃo grANDE 
EDoC/2017/37483
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 DMAF e poste-
riormente à Câmara. 04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a oferta do valor da bilheteira do es-
petáculo “palavras Soltas com Diogo piçarra”, 
no valor de € 620,00 (seiscentos e vinte euros) 
aos bombeiros de pedrógão grande, nos ter-
mos propostos.

DEPARTAMENTo DE ASSuNToS JuRÍDICoS
projETo DE rEguLAMENTo Do EXErCÍCIo 
DA ATIvIDADE DE guArDA-NoTurNo No 

MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/2299
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de regulamento do Exercício 
da Atividade de guarda-Noturno no Município 
de vila Nova de gaia e respetiva nota justifica-
tiva, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
projETo DE rEguLAMENTo Do LICENCIA-
MENTo MuNICIpAL DE ATIvIDADES DIvEr-
SAS
EDoC/2017/2313
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o projeto de regulamento do Licenciamen-
to Municipal de Atividades Diversas e respetiva 
nota justificativa, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

ADjuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº. 35 
Do ALvArÁ DE LoTEAMENTo Nº. 5/95, SITo 
NA ruA DoS TErçoS, NA FrEguESIA DE CA-
NELAS, pELo vALor DE € 86.000,00 (oITEN-
TA E SEIS MIL EuroS), À EMprESA ANÍBAL 
LourEIro uNIpESSoAL LDª.
EDoC/2017/26687
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. 
30.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ad-
judicar definitivamente o lote nº 35 do alvará de 
loteamento nº 5/95, sito na rua dos Terços, fre-
guesia de Canelas, pelo valor de € 86.000,00 
(oitenta e seis mil euros), à Empresa Aníbal 
Loureiro unipessoal Ld.ª, nos termos informa-
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dos.
ADjuDICAçÃo DEFINITIvA DA ALIENAçÃo, 
SoB ForMA DE SuCATA, DE vEÍCuLoS E MA-
TErIAIS FErroSoS À EMprESA MjD – ME-
TAIS jAIME DIAS, S.A. E AprovAçÃo DA MI-
NuTA Do CoNTrATo
EDoC/2017/16198
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ad-
judicar definitivamente a alienação, sob forma 
de sucata, de veículos removidos da via públi-
ca e materiais ferrosos à Empresa MjD – Metais 
jaime Dias, S.A. e aprovar da minuta do contra-
to, nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCINIo DESporTIvo CE-
LEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E ACDpA pArA A rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “LoNgBoArD pro gAIA” INSErIDo 
No ATLANTIC SurF FEST-2017 - rECLASSIFI-
CAçÃo CoNTABILÍSTICA 
EDoC/2017/36549
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento 
da reclassificação contabilística.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL DA pArCE-
LA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 1045,00M2, 
SITo No LugAr DE LABorIM, uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍ-
So
EDoC/2017/18460
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal da parcela de 
terreno com a área de 1045,00m2, sito no Lugar 
de Laborim, união de Freguesias de Mafamude 

e vilar do paraíso, onde se encontra implantado 
o jardim de infância da palmeira, omisso na ma-
triz predial e descrito na segunda conservató-
ria do registo predial de vila Nova de gaia sob 
parte do número 895, identificado na planta de 
localização anexa, nos termos informados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo CELEBrA-
Do ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E A FEDApAgAIA – SuBSÍDIoS DE ATL E 
proLoNgAMENTo DE horÁrIo - DESCABI-
MENTAçÃo E ESTorNo DE vErBA
EDoC/2017/38085
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: “Descabimente-se 
e proceda-se ao estorno, no pressuposto da re-
visão, durante o mês de agosto, do ponto de 
situação e dos apoios para 2017/2018. Aprovo. 
À Câmara para ratificação. 07.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.07.2017 que aprovou a descabimentação e o 
estorno de verba relativo ao protocolo de Co-
laboração celebrado entre o Município de vila 
Nova de gaia e a FEDApAgAIA – Subsídios de 
ATL e prolongamento de horário, nos termos 
informados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo CELEBrADo 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FEDApAgAIA, pArA o ApoIo Ao Nor-
MAL FuNCIoNAMENTo DA SuA ATIvIDADE 
No DECurSo Do ANo DE 2013 - rEvogA-
çÃo Do proToCoLo, ESTorNo E DESCABI-
MENTAçÃo DE vErBA rEMANESCENTE
EDoC/2017/38040
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: “Descabimente-se 
e proceda-se ao estorno, no pressuposto da re-
visão, durante o mês de agosto, do ponto de 
situação e dos apoios para 2017/2018. Aprovo. 
À Câmara para ratificação. 07.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.07.2017 que aprovou a revogação, a descabi-
mentação e o estorno de verba relativa ao pro-
tocolo de Cooperação celebrado entre o Muni-
cípio de vila Nova de gaia e a FEDApAgAIA, 
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para o apoio ao normal funcionamento da sua 
atividade no decurso do ano de 2013, nos ter-
mos informados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo CELEBrADo 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FEDApAgAIA, pArA IMpLEMENTAçÃo E 
proSSECuçÃo DAS ATIvIDADES DE TEMpoS 
LIvrES NAS ESCoLAS BÁSICAS Do 1º. CICLo 
E jArDINS DE INFâNCIA pArA o ANo LETIvo 
2013-2014 - DESCABIMENTAçÃo E ESTorNo 
DE vErBA 
EDoC/2017/38082
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: “Descabimente-se 
e proceda-se ao estorno, no pressuposto da re-
visão, durante o mês de agosto, do ponto de 
situação e dos apoios para 2017/2018. Aprovo. 
À Câmara para ratificação. 07.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.07.2017 que aprovou a revogação, a desca-
bimentação e o estorno de verba relativa ao 
protocolo de Cooperação celebrado entre o 
Município de vila Nova de gaia e a FEDApA-
gAIA, para a implementação e prossecução das 
atividades de tempos livres nas escolas básicas 
do 1º ciclo e jardins de infância para o ano letivo 
2013/2014, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A EMprEITA-
DA “ESCoLA BÁSICA SophIA MELLo BrEY-
NEr – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES, BEM CoMo ToDoS oS 
ANEXoS rEFErIDoS NA MENCIoNADA ATA - 
AprovAçÃo DA ATA DE jÚrI 
EDoC/2017/10975
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 07.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.07.2017 que aprovou a ata do júri do Concur-
so público para a Empreitada de Escola Básica 
Sophia de Mello Breyner – requalificação e Mo-
dernização das Instalações, nos termos propos-
tos.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-

TErNACIoNAL pArA A CoNTrATAçÃo DA 
EMprEITADA “ESCoLA BÁSICA DE vALADA-
rES – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES” -rETIFICAçÃo DoS ANE-
XoS II E III DA ATA DoS ErroS E oMISSÕES 
- prorrogAçÃo DE prAZo por uM pErÍo-
Do DE 40 DIAS, SoLICITADA pELA CoMpor-
To – SoCIEDADE DE CoNSTruçÕES LDª. 
EDoC/2017/8047
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar o despacho do Sr. presidente datado 
de 10.07.2017 que retificou os anexos II e III da 
ata dos erros e omissões, relativo ao concur-
so público com publicidade internacional para 
a contratação da empreitada “Escola Básica 
de valadares – requalificação e Modernização 
das Instalações” e que aprovou a prorrogação 
do prazo, pelo período de 40 dias, a contar da 
data de publicitação da decisão, solicitado pela 
Comporto – Sociedade de Construções Ld.ª, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE TA-
XAS rELATIvA Ao pEDIDo DE INSTALAçÃo E 
FuNCIoNAMENTo DE rECINTo IMprovISA-
Do, No vALor DE € 43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA juNTA DE FrEguESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro 
EDoC/2017/35597
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativa ao pedido de instalação e funcio-
namento de recinto improvisado, no valor de 
€ 43,18 (quarenta e três euros e dezoito cênti-
mos), solicitado pela junta de Freguesia de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
os Senhores vereadores Firmino pereira e Dr. 
Manuel Monteiro ausentaram-se da reunião.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 



15

 Nº 81 | juLho 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

No vALor € 322,99 (TrEZENToS E vINTE E 
DoIS EuroS E NovENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA rEAL, No DIA 14 
DE juNho DE 2017, SoLICITADo pELA LIgA 
DoS AMIgoS Do CENTro hoSpITALAr DE 
gAIA
EDoC/2017/32430
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 322,99 (trezentos e vinte e dois euros 
e noventa e nove cêntimos), para deslocação a 
vila real, no dia 14 de junho de 2017, solicitado 
pela Liga dos Amigos do Centro hospitalar de 
gaia, nos termos informados.
os Senhores vereadores Firmino pereira e Dr. 
Manuel Monteiro reentraram na reunião.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 49,19 (QuArENTA E NovE 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao porTo, No DIA 12 DE juNho 
DE 2017, SoLICITADo pELo CENTro SoCIAL 
E pAroQuIAL DE SÃo CrISTÓvÃo DE MAFA-
MuDE
EDoC/2017/32033
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 49,19 (quarenta e nove euros e dezano-
ve cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 
12 de junho de 2017, solicitado pelo Centro So-
cial e paroquial de São Cristóvão de Mafamude, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 286,00 (DuZENToS oI-
TENTA E SEIS EuroS), pArA DESLoCAçÃo A 
CoIMBrA, No DIA 14 DE juNho DE 2017, So-
LICITADo pELA ESCoLA EB 1 /jI DE ArNELAS

EDoC/2017/32410
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 286,00 (duzentos oitenta e seis euros), 
para deslocação a Coimbra, no dia 14 de junho 
de 2017, solicitado pela Escola EB 1 /jI de Arne-
las, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 195,04 (CENTo E NovEN-
TA E CINCo EuroS E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A BAIÃo, No DIA 16 DE 
juNho DE 2017, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DESporTIvA MoDICuS DE SANDIM
EDoC/2017/33222
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 195,04 (cento e noven-
ta e cinco euros e quatro cêntimos), ou seja, € 
136,53 (cento e trinta e seis euros e cinquenta e 
três cêntimos), para deslocação a Baião, no dia 
16 de junho de 2017, solicitado pela Associação 
Desportiva Modicus de Sandim, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 94,47 (NovENTA E QuATro Eu-
roS E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À QuINTA DE SANTo INÁCIo, 
No DIA 16 DE juNho DE 2017, SoLICITADo 
pELo jArDIM DE INFâNCIA DE pAINçAIS
EDoC/2017/32908
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 94,47 (noventa e quatro euros e quaren-
ta e sete cêntimos), para deslocação à Quinta 
de Santo Inácio, no dia 16 de junho de 2017, so-
licitado pelo jardim de Infância de painçais, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 253,72 (DuZENToS E CINQuEN-
TA E TrÊS EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A pENAFIEL, No 
DIA 10 DE juNho DE 2017, SoLICITADo pELo 
grupo CorAL DA pArÓQuIA DE CrESTuMA
EDoC/2017/32005
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. 
29.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 253,72 (duzentos e cinquenta e três eu-
ros e setenta e dois cêntimos), para deslocação 
a penafiel, no dia 10 de junho de 2017, solicitado 
pelo grupo Coral da paróquia de Crestuma, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 451,71 (QuATroCENToS 
E CINQuENTA E uM EuroS E SETENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A MoNçÃo, 
No DIA 17 DE juNho DE 2017, SoLICITADo 
pELA SoCIEDADE MuSICAL 1º DE AgoSTo
EDoC/2017/32964
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando em 70% do valor € 451,71 (quatrocentos e 
cinquenta e um euros e setenta e um cêntimos), 
ou seja, € 316,20 (trezentos e dezasseis euros 
e vinte cêntimos), para deslocação a Monção, 
no dia 17 de junho de 2017, solicitado pela So-
ciedade Musical 1º de Agosto, nos termos infor-

mados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 202,30 (DuZENToS E DoIS 
EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A BrAgA, No DIA 18 DE juNho DE 
2017, SoLICITADo pELo vILA FuTEBoL CLu-
BE
EDoC/2017/33250
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando em 70% do valor € 202,30 (duzentos e 
dois euros e trinta cêntimos), ou seja, o valor 
de € 141,61 (cento e quarenta e um euros e ses-
senta e um cêntimos), para deslocação a Braga, 
no dia 18 de junho de 2017, solicitado pelo vila 
Futebol Clube, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 157,03 (CENTo E CINQuEN-
TA E SETE EuroS E TrÊS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A vILA Do CoNDE, No DIA 21 
DE juNho DE 2017, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo SoCIAL E CuLTurAL TrrIM TrrIM
EDoC/2017/33951
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 157,03 (cento e cinquenta e sete euros e 
três cêntimos), para deslocação a vila do Con-
de, no dia 21 de junho de 2017, solicitado pela 
Associação Social e Cultural TrrIM TrrIM, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 32,70 (TrINTA E DoIS EuroS E 
SETENTA CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
Ao CAIS DE gAIA, No DIA 20 DE juNho DE 
2017, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA Do 
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SArDÃo
EDoC/2017/33714
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 32,70 (trinta e dois euros e setenta cên-
timos), para deslocação ao Cais de gaia, no dia 
20 de junho de 2017, solicitado pela Escola Bá-
sica do Sardão, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 141,94 (CENTo E QuA-
rENTA E uM EuroS E NovENTA E QuATro 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A gAIA E 
porTo, No DIA 20 DE juNho DE 2017, SoLI-
CITADo pELA ESCoLA BÁSICA E SECuNDÁ-
rIA DE CANELAS
EDoC/2017/33504
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 141,94 (cento e quarenta e um euros e 
noventa e quatro cêntimos), para deslocação a 
gaia e porto, no dia 20 de junho de 2017, solici-
tado pela Escola Básica e Secundária de Cane-
las, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 161,69 (CENTo E SESSENTA 
E uM EuroS E SESSENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À pÓvoA DE vArZIM, 
No DIA 22 DE juNho DE 2017, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA BÁ-
SICA DAS DEvESAS 
EDoC/2017/34534
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. 
04.07.2017.”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 161,69 (cento e sessenta e um euros e 
sessenta e nove cêntimos), para deslocação à 
póvoa de varzim, no dia 22 de junho de 2017, 
solicitado pela Associação de pais da Escola 
Básica das Devesas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 137,47 (CENTo E TrINTA 
E SETE EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A AZurArA, No 
DIA 23 DE juNho DE 2017, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA DA BANDEIrA 
EDoC/2017/34864
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor € 137,47 (cento e trinta e sete euros e 
quarenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Azurara, no dia 23 de junho de 2017, solicitado 
pela Escola Básica da Bandeira, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 480,04 (QuATroCENToS 
E oITENTA EuroS E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A CArrAZEDo DE MoN-
TENEgro, No DIA 18 DE juNho DE 2017, So-
LICITADo pELA ASSoCIAçÃo DE CoNvÍvIo 
DE IDoSoS, rEForMADoS E pENSIoNISTAS 
DA ALAMEDA Do CEDro 
EDoC/2017/33060
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 480,04 (quatrocentos e oitenta euros e 
quatro cêntimos), para deslocação a Carrazedo 
de Montenegro, no dia 18 de junho de 2017, so-
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licitado pela Associação de Convívio de Idosos, 
reformados e pensionistas da Alameda do Ce-
dro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 631,11 (SEISCENToS E TrINTA E 
uM EuroS E oNZE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo A LISBoA, No DIA 19 DE juNho 
DE 2017, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo So-
CIAL rECrEATIvA E CuLTurAL TrrIM TrrIM 
EDoC/2017/33070
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 631,11 (seiscentos e trinta e um euros e 
onze cêntimos), para deslocação a Lisboa, no 
dia 19 de junho de 2017, solicitado pela Associa-
ção Social recreativa e Cultural TrrIM TrrIM, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 45,76 (QuArENTA E CINCo 
EuroS E SETENTA E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo ÀS ÁguAS DE gAIA, No DIA 30 
DE juNho DE 2017, SoLICITADo por oLhAr-
FuTuro
EDoC/2017/36241
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 45,76 (quarenta e cinco euros e setenta 
e seis cêntimos), para deslocação às Águas de 
gaia, no dia 30 de junho de 2017, solicitado por 
olharfuturo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 202,53 (DuZENToS E DoIS Eu-
roS E CINQuENTA E TrÊS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A AMArANTE, No DIA 29 DE 
juNho DE 2017, SoLICITADo por oLhArFu-

Turo 
EDoC/2017/36204
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor € 
202,53 (duzentos e dois euros e cinquenta e 
três cêntimos), para deslocação a Amarante, no 
dia 29 de junho de 2017, solicitado por olharfu-
turo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 658,10 (SEISCENToS E CIN-
QuENTA E oITo EuroS E DEZ CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 28 DE 
juNho DE 2017, SoLICITADo pELA ESCoLA 
EB 2/3 SophIA MELLo BrEYNEr 
EDoC/2017/35473
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 658,10 (seiscentos e cinquenta e oito 
euros e dez cêntimos), para deslocação a Lis-
boa, no dia 28 de junho de 2017, solicitado pela 
Escola EB 2/3 Sophia Mello Breyner, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 300,00 (TrEZENToS Eu-
roS), pArA DESLoCAçÃo Ao gErÊS, No 
DIA 27 DE juNho DE 2017, SoLICITADo pELA 
uNIvErSIDADE SÉNIor DE CANELAS 
EDoC/2017/35467
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
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valor € 300,00 (trezentos euros), para desloca-
ção ao gerês, no dia 27 de junho de 2017, solici-
tado pela universidade Sénior de Canelas, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 380,15 (TrEZENToS E oI-
TENTA EuroS E QuINZE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A AvEIro, NoS DIAS 24 E 25 DE 
juNho DE 2017, SoLICITADo pELAS ÁguIAS 
SporT DE gAIA 
EDoC/2017/34922
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 380,15 (trezentos e oi-
tenta euros e quinze cêntimos), ou seja, o valor 
de € 266,11 (duzentos e sessenta e seis euros e 
onze cêntimos), para deslocação a Aveiro, nos 
dias 24 e 25 de junho de 2017, solicitado pelas 
Águias Sport de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 577,55 (QuINhENToS E SE-
TENTA E SETE EuroS E CINQuENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo À BATALhA, 
No DIA 08 DE juLho DE 2017, SoLICITADo 
pELA IgrEjA EvANgÉLICA DE ALuMIArA 
EDoC/2017/38136
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 577,55 (quinhentos e setenta e sete eu-
ros e cinquenta e cinco cêntimos), para deslo-
cação à Batalha, no dia 08 de julho de 2017, so-
licitado pela Igreja Evangélica de Alumiara, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 53,30 (CINQuENTA E TrÊS 

EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo À EB 2/3 DE vILA D’ESTE, No DIA 09 
DE juNho DE 2017, SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE rEABILITAçÃo DA grANjA 
EDoC/2017/31640
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 53,30 (cinquenta e três euros e trinta 
cêntimos), para deslocação à EB 2/3 de vila 
d’Este, no dia 09 de junho de 2017, solicitado 
pelo Centro de reabilitação da granja, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 431,47 (QuATroCEN-
ToS E TrINTA E uM EuroS E QuArENTA E 
SETE CÊNTIMoS) pArA DESLoCAçÃo A 
BAIÃo, No DIA 01 DE juLho DE 2017, SoLICI-
TADo pELo grupo FoLCLÓrICo SANTo AN-
DrÉ DE LEvEr
EDoC/2017/36788
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 431,47 (quatrocen-
tos e trinta e um euros e quarenta e sete cênti-
mos), ou seja, o valor de € 302,03 (trezentos e 
dois euros e três cêntimos), para deslocação a 
Baião, no dia 01 de julho de 2017, solicitado pelo 
grupo Folclórico Santo André de Lever, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 43,67 (QuArENTA E 
TrÊS EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS) 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 05 
DE juLho DE 2017, SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE DIA E jArDIM DE INFâNCIA SALvA-
Dor CAETANo E ANA CAETANo
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EDoC/2017/37237
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 43,67 (quarenta e três euros e sessenta 
e sete cêntimos) para deslocação ao porto, no 
dia 05 de julho de 2017, solicitado pelo Centro 
de Dia e jardim de Infância Salvador Caetano e 
Ana Caetano, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 91,64 (NovENTA E uM 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS) 
pArA DESLoCAçÃo A S. joÃo DA MADEIrA, 
No DIA 06 DE juLho DE 2017, SoLICITADo 
pELA ACADEMIA SÉNIor DE vILAr DE AN-
DorINho
EDoC/2017/37283
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 91,64 (noventa e um euros e sessenta e 
quatro cêntimos), para deslocação a S. joão da 
Madeira, no dia 06 de julho de 2017, solicitado 
pela Academia Sénior de vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 304,64 (TrEZENToS 
E QuATro EuroS E SESSENTA E QuATro 
CÊNTIMoS) pArA DESLoCAçÃo À LouSÃ, 
No DIA 05 DE juLho DE 2017, SoLICITADo 
pELo SporTINg CLuBE DE ArCoZELo
EDoC/2017/37250
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de isenção de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor € 304,64 (trezentos e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), ou 
seja, o valor de € 213,25 (duzentos e treze eu-
ros e vinte e cinco cêntimos), para deslocação 
à Lousã, no dia 05 de julho de 2017, solicitado 
pelo Sporting Clube de Arcozelo, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 386,41 (TrEZENToS E 
oITENTA E SEIS EuroS E QuArENTA E uM 
CÊNTIMoS) pArA DESLoCAçÃo À LouSÃ, 
No DIA 09 DE juLho DE 2017, SoLICITADo 
pELo SporTINg CLuBE DE ArCoZELo
EDoC/2017/38720
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 386,41 (trezentos e oiten-
ta e seis euros e quarenta e um cêntimos), ou 
seja, o valor de € 270,49 (duzentos e setenta 
euros e quarenta e nove cêntimos), para des-
locação à Lousã, no dia 09 de julho de 2017, 
solicitado pelo Sporting Clube de Arcozelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 102,19 (CENTo E DoIS 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS) pArA DES-
LoCAçÃo À MAIA, No DIA 07 DE juLho DE 
2017, SoLICITADo pELo CENTro SÃo joÃo 
BApTISTA DE CANELAS
EDoC/2017/37907
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 102,19 (cento e dois euros e dezanove 
cêntimos) para deslocação à Maia, no dia 07 de 
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julho de 2017, solicitado pelo Centro São joão 
Baptista de Canelas, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBlICoS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA ALDEIA, ruA DAS SEArAS E ruA ESpI-
guEIro – FrEguESIA DE CANELAS
EDoC/2017/23315
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do CArvALhAL, ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA pADrE NuNES CAMpoS – FrEguESIA 
DE ArCoZELo
EDoC/2017/16325
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do BArroCo, ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA DAS ALhEIAS E ATÉ À ruA NovA DAS 
ALhEIrAS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo
EDoC/2016/66828
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA Do MoTor – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA AFurA-
DA
EDoC/2016/64368
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA prAIA NovA, juNTo Ao ENTroNCAMEN-
To CoM A ruA DA ESTAçÃo (EN 109) – FrE-
guESIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/18030
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
TopoNÍMIA – roTuNDA BoMBEIroS voLuN-
TÁrIoS DoS CArvALhoS – prINCIpIA: AvE-
NIDA DouTor MorEIrA DE SouSA *j.A.E.*N.1 
– TErMINA: AvENIDA DouTor MorEIrA DE 
SouSA *j.A.E.*N.1 – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/37021
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a toponímia – rotunda Bombeiros vo-
luntários dos Carvalhos – principia na Avenida 
Doutor Moreira de Sousa *j.A.E.*N.1 e termina 
na Avenida Doutor Moreira de Sousa *j.A.E.*N.1, 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE EMISSÃo DE NovA AuTorIZAçÃo 
ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo E opErAçÃo DE 
CArgA E DESCArgA DE MErCADorIAS, EN-
TrE A A1 (IC1, IC2), roTuNDA DE SANTo ovÍ-
DIo, Av. DA rEpÚBLICA, Av. vASCo DA gAMA 
(E.N.222) E Av. D. joÃo II (vL9), ENTrE AS 
08h00 E AS 10h00 E ENTrE AS 17h00 E AS 
19h00, SoLICITADo por guACAMAIA
EDoC/2017/28579
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
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68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de emissão de nova autoriza-
ção especial de circulação e operação de carga 
e descarga de mercadorias, para o veículo pe-
sado com a matrícula 84-19-XA, no interior da 
zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), rotunda 
de Santo ovídio, Av. da república, Av. vasco da 
gama (E.N.222) e Av. D. joão II (vL9), entre as 
08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, 
solicitado por guacamaia, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 119,20 (CENTo E DEZA-
NovE EuroS E vINTE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA juNTA DE FrEguESIA DE AvINTES 
EDoC/2017/30539
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, no va-
lor de € 119,20 (cento e dezanove euros e vinte 
cêntimos), solicitado pela junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 268,90 (DuZENToS E 
SESSENTA E oITo EuroS E NovENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA juNTA DE FrEguE-
SIA DE oLIvEIrA Do Douro 
EDoC/2017/33345
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, no va-
lor de € 268,90 (duzentos e sessenta e oito eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela junta 
de Freguesia de oliveira do Douro, nos termos 
informados.

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 43,05 (QuArENTA E 
TrÊS EuroS E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA FÁBrICA DA IgrEjA pAroQuIAL 
DA FrEguESIA DE S. pEDro DE pEDroSo 
EDoC/2017/32327
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, no 
valor de € 43,05 (quarenta e três euros e cin-
co cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja 
paroquial da Freguesia de S. pedro de pedroso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 86,10 (oITENTA E SEIS 
EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
MÁrIo pINTo rESENDE, EM rEprESENTA-
çÃo DA CoMISSÃo DE FESTAS EM hoNrA 
DE S. joSÉ Do ouTEIro 
EDoC/2017/31631
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa relativa à interrupção de trânsito, no valor 
de € 86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos), 
solicitado por Mário pinto resende, em repre-
sentação da Comissão de Festas em honra de 
S. josé do outeiro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 536,40 (QuINhENToS 
E TrINTA E SEIS EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SErZEDo E pEroSINho 
EDoC/2017/36989
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. 
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10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, no va-
lor de € 536,40 (quinhentos e trinta e seis euros 
e quarenta cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 536,40 (QuINhENToS 
E TrINTA E SEIS EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA juNTA DE FrEguE-
SIA DE CANIDELo 
EDoC/2017/34479
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, no va-
lor de € 536,40 (quinhentos e trinta e seis euros 
e quarenta cêntimos), solicitado pela junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 641,25 (SEISCENToS 
E QuArENTA E uM EuroS E vINTE E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ESCoLA EB 1 /
jI DA prAIA 
EDoC/2017/10603
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, no 
valor de € 641,25 (seiscentos e quarenta e um 
euros e vinte e cinco cêntimos), solicitado pela 
Escola EB 1 /jI da praia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor DE € 298,00 (DuZENToS E 
NovENTA E oITo EuroS), SoLICITADo pELA 
juNTA DE FrEguESIA DE CANIDELo 
EDoC/2017/36761

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa relativa à interrupção de trânsito, no valor 
de € 298,00 (duzentos e noventa e oito euros), 
solicitado pela junta de Freguesia de Canidelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo E CoLoCAçÃo DE SINALIZAçÃo NA 
AvENIDA ArCoS Do SArDÃo (ZoNA INDuS-
TrIAL), ENTrE A ruA ArCoS Do SArDÃo/
AvENIDA vASCo DA gAMA E vL10, FrEguE-
SIA DE oLIvEIrA Do Douro, No vALor DE 
€ 299,40 (DuZENToS E NovENTA E NovE 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do por NELSoN rIBEIro (SECrETÁrIo DA 
CoMISSÃo DE FESTAS DE S. TIAgo)
EDoC/2017/32533
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa relativa à interrupção de trânsito e coloca-
ção de sinalização na Avenida Arcos do Sardão 
(zona industrial), entre a rua Arcos do Sardão/
Avenida vasco da gama e vL10, freguesia de 
oliveira do Douro, no valor de € 299,40 (du-
zentos e noventa e nove euros e quarenta cênti-
mos), solicitado por Nelson ribeiro (Secretário 
da Comissão de Festas de S. Tiago), nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo NA ALAMEDA SENhorA DA SAÚDE, 
FrEguESIA DE pEDroSo E SEIXEZELo, No 
vALor DE € 129,15 (CENTo E vINTE E NovE 
EuroS E QuINZE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FEDErAçÃo DAS CoLETIvIDADES DE 
gAIA
EDoC/2017/35695
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 



CâMArA MuNICIpAL

Nº 81 | juLho 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

24

78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito na 
Alameda Senhora da Saúde, freguesia de pe-
droso e Seixezelo, no valor de € 129,15 (cento e 
vinte e nove euros e quinze cêntimos), solicita-
do pela Federação das Coletividades de gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo EM vÁrIoS ArruAMENToS, No âMBI-
To DA oBrA DE ALArgAMENTo DA A1 No 
vALor DE € 191.502,00 (CENTo E NovENTA 
E uM MIL QuINhENToS E DoIS EuroS), SoLI-
CITADo pELA MoTA ENgIL
EDoC/2017/68740
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito em vá-
rios arruamentos, no âmbito da obra de alarga-
mento da A1, no valor de € 191.502,00 (cento e 
noventa e um mil quinhentos e dois euros), soli-
citado pela Mota Engil, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA pELA CoLoCAçÃo DE QuATro SI-
NAIS DE TrâNSITo DEvIDo ÀS FESTAS Do 
SENhor DA pEDrA, No vALor DE € 122,00 
(CENTo E vINTE E DoIS EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE guLpILhA-
rES E vALADArES
EDoC/2017/33358
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa pela colocação de quatro sinais de trânsito 
devido às Festas do Senhor da pedra, no valor 
de € 122,00 (cento e vinte e dois euros), solici-
tado pela união de Freguesias de gulpilhares e 

valadares, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl PARA A INCluSÃo 
SoCIAl

projETo CAMpo DE FÉrIAS MuNICIpAL – 
“gAIA FÉrIAS+” 
EDoC/2017/35442
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 DMAF. À Câ-
mara. 28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto Campo de Férias Municipal – 
“gaia Férias +”, nos termos informados.
propoSTA DE LICENCIAMENTo DoS DIrEI-
ToS DE oCupAçÃo pArA 45 LugArES DE 
vENDA NA SErrA Do pILAr, DurANTE o DIA 
15 DE AgoSTo E CoNSEQuENTE ATrIBuIçÃo 
DE LugArES ATrAvÉS DE ATo pÚBLICo DE 
SorTEIo
EDoC/2017/37486
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a proposta de licenciamento dos direitos de 
ocupação para 45 lugares de venda na Serra do 
pilar, durante o dia 15 de agosto e consequente 
atribuição de lugares através de ato público de 
sorteio, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo No 
âMBITo Do progrAMA MuNICIpAL DE AçÃo 
SoCIAL gAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por 
ANTÓNIo MANuEL DoS SANToS jAMBA
EDoC/2017/38290
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social gaia 
+ Inclusiva, ao Sr. António Manuel dos Santos 
jamba, no valor de € 162,50 (cento e sessenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos) mensal, com 
início no mês imediatamente posterior à apro-
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vação em reunião de Câmara, até ao final do 
ano em curso, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo No 
âMBITo Do progrAMA MuNICIpAL DE AçÃo 
SoCIAL gAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por 
MArIA ANTÓNIA CArvALho DA SILvA
EDoC/2017/38332
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social gaia + 
Inclusiva, à Srª D. Maria Antónia Carvalho da Sil-
va, no valor de € 150,00 (cento e cinquenta eu-
ros) mensal, com início no mês imediatamente 
posterior à aprovação em reunião de Câmara, 
até ao final do ano em curso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo 
No âMBITo Do progrAMA MuNICIpAL DE 
AçÃo SoCIAL gAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo 
por ALFrEDo rogÉrIo MAChADo DA SILvA 
roBALo
EDoC/2017/38269
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social gaia + 
Inclusiva, ao Sr. Alfredo rogério Machado da 
Silva robalo, no valor de € 165,00 (cento e ses-
senta e cinco euros) mensal, com início no mês 
imediatamente posterior à aprovação em reu-
nião de Câmara, até ao final do ano em curso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo No 
âMBITo Do progrAMA MuNICIpAL DE AçÃo 
SoCIAL gAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por 
CArLA ANDrEIA CArvALho DE SouSA
EDoC/2017/38776
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. 

12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social gaia + 
Inclusiva, à Srª D. Carla Andreia Carvalho de 
Sousa, no valor de € 160,00 (cento e sessenta 
euros) mensal, com início no mês imediatamen-
te posterior à aprovação em reunião de Câma-
ra, até ao final do ano em curso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo No 
âMBITo Do progrAMA MuNICIpAL DE AçÃo 
SoCIAL gAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por 
ISABEL MArIA CArvALho DA roChA
EDoC/2017/38644
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social gaia + 
Inclusiva, à Srª D. Isabel Maria Carvalho da ro-
cha, no valor de € 137,50 (cento e trinta e sete 
euros e cinquenta cêntimos) mensal, com início 
no mês imediatamente posterior à aprovação 
em reunião de Câmara, até ao final do ano em 
curso, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo No 
âMBITo Do progrAMA MuNICIpAL DE AçÃo 
SoCIAL gAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por 
pAuLA MArIA pErEIrA MoNTEIro CoSTA
EDoC/2017/38461
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social gaia + 
Inclusiva, à Srª D. paula Maria pereira Monteiro 
Costa, no valor de € 135,00 (cento e trinta e 
cinco euros) mensal, com início no mês imedia-
tamente posterior à aprovação em reunião de 
Câmara, até ao final do ano em curso, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA rEALIZAçÃo Do 
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EvENTo “BEEr SuNSET gAIA”, No jArDIM 
Do Morro, SoLICITADo por pEDro gIL DE 
vASCoNCELoS
EDoC/2017/30103
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: “ Aprovo. À Câma-
ra para ratificação. 07.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.07.2017 que aprovou o pedido de dispensa 
de pagamento em 50% de taxas municipais 
pela realização do evento “Beer Sunset gaia”, 
no jardim do Morro, solicitado por pedro gil de 
vasconcelos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINAS Mu-
NICIpAIS DE vILA D’ESTE E MArAvEDI), No 
vALor DE € 2.943,75 (DoIS MIL NovECEN-
ToS E QuArENTA E TrÊS EuroS E SETEN-
TA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
AppDACDM, No ANo LETIvo DE 2015/2016 – 
rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA 
DE 20.03.2017
EDoC/2017/12435
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 20.03.2017 
e aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização dos equipa-
mentos municipais (piscinas Municipais de vila 
D’Este e Maravedi), no valor de € 2.943,75 (dois 
mil novecentos e quarenta e três euros e seten-
ta e cinco cêntimos), solicitado pela AppDA-
CDM, no ano letivo de 2015/2016, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENTo MuNICIpAL (pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI), No vALor DE € 280,00 
(DuZENToS E oITENTA EuroS), SoLICITADo 
por MArIA gABrIELA roDrIguES
EDoC/2017/26110
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mento municipal (piscina Municipal Maravedi), 
no valor de € 280,00 (duzentos e oitenta eu-
ros), solicitado por Maria gabriela rodrigues, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA por SErvIçoS prESTADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE gAIA, SoLICITADo por FErNANDo 
MANuEL ArAÚjo DE FArIA oLIvEIrA
EDoC/2017/31721
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida por serviços prestados pelos Bom-
beiros Sapadores de vila Nova de gaia, solicita-
do por Fernando Manuel Araújo de Faria olivei-
ra, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, SoLICI-
TADo por joSÉ MANuEL MorgADo TAvA-
rES
EDoC/2017/29928
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa de vistoria administrativa, solicitado por 
josé Manuel Morgado Tavares, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por opErAçÃo urBANÍSTI-
CA, No vALor gLoBAL DE € 3.974,28 (TrÊS 
MIL NovECENToS E SETENTA E QuATro Eu-
roS E vINTE E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por MÁrIo MorEIrA SoArES
EDoC/2017/30426
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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. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas por operação urbanística, no 
valor global de € 3.974,28 (três mil novecentos 
e setenta e quatro euros e vinte e oito cênti-
mos), solicitado por Mário Moreira Soares, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE vISTorIA ADMINIS-
TrATIvA, No vALor DE € 79,00 (SETENTA E 
NovE EuroS), SoLICITADo por ALBErTo 
rogÉrIo MoNTEIro oLIvEIrA
EDoC/2017/29400
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. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa municipal de vistoria administrativa, no 
valor de € 79,00 (setenta e nove euros), solici-
tado por Alberto rogério Monteiro oliveira, nos 
termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

rELATÓrIo DE ANÁLISE E poNDErAçÃo 
DAS pArTICIpAçÕES DA DISCuSSÃo pÚBLI-
CA DA propoSTA DA uNIDADE DE EXECu-
çÃo DA ÁrEA ENvoLvENTE Ao CAMpo DE 
jogoS DE CANIDELo E vErSÃo FINAL DA 
uNIDADE DE EXECuçÃo DA ÁrEA ENvoL-
vENTE Ao CAMpo DE jogoS DE CANIDELo 
E rESpETIvA opErAçÃo DE rEpArCELA-
MENTo E MINuTA DE CoNTrATo DE urBA-
NIZAçÃo
EDoC/2017/33547
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o relatório de análise e ponderação das 

participações da discussão pública da propos-
ta da unidade de Execução da Área Envolvente 
ao Campo de jogos de Canidelo e a versão Fi-
nal da unidade de Execução da Área Envolven-
te ao Campo de jogos de Canidelo e respetiva 
operação de reparcelamento e Minuta de Con-
trato de urbanização, nos termos informados.
pEDIDo DE DECLArAçÃo DE INTErESSE pÚ-
BLICo MuNICIpAL Do pEDIDo DE rEguLArI-
ZAçÃo DE ESTABELECIMENTo INDuSTrIAL 
TIpo 3, SoLICITADo por FrANCISCo joSÉ 
pErEIrA DoS SANToS – proC.º 3018/17 - rI, 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo
EDoC/2017/38127
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a declaração de interesse público mu-
nicipal do pedido de regularização de estabele-
cimento industrial tipo 3, solicitado por Francis-
co josé pereira dos Santos – proc.º 3018/17 - rI, 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal. 
pEDIDo DE DECLArAçÃo DE INTErESSE pÚ-
BLICo MuNICIpAL Do pEDIDo DE rEguLArI-
ZAçÃo DE ESTABELECIMENTo INDuSTrIAL 
TIpo 3, SoLICITADo por CArpINTArIA jA-
MorFIL, LDª. – proC.º 2959/17 – rI - uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/37890
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de estabelecimen-
to industrial tipo 3, solicitado por Carpintaria 
jamorfil, Ld.ª. – proc.º 2959/17 – rI - união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
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to à aprovação da Assembleia Municipal.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE oCupAçÃo DE ESpAço pÚBLICo 
por ESpLANADA pArA o ANo DE 2017, pArA 
ToDAS AS ESpLANADAS QuE SE LoCALIZEM 
NA prACETA 25 DE ABrIL, uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArA-
ÍSo
EDoC/2017/34372
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. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de ocupação de Espaço público para to-
das as esplanadas que se localizem na praceta 
25 de Abril, união de Freguesias de Mafamude 
e vilar do paraíso, desde que estejam devida-
mente regularizadas e cumpram todas as con-
dições estabelecidas pelo Município para a sua 
instalação, nomeadamente do seu mobiliário e 
área de implantação, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por opErAçÕES urBANÍS-
TICAS oBjETo DE LEgALIZAçÃo, SoLICITA-
Do por TrANSporTES CIDADE DA MAIA, 
LDª. – proC.º. 5444/16-LEg - uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/35625
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DE LICENçA DE oCupAçÃo DE ESpA-
ço pÚBLICo, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo CrEChES SANTA MArINhA DE gAIA – 
proC.º. 948/17-pL - uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANTA DE MArINhA S. pEDro DA AFu-
rADA
EDoC/2017/35631
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. 
28.06.2017.”

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo por MANuEL joAQuIM DE SouSA 
goNçALvES, proCº. 3206/14-pL - FrEguE-
SIA DE AvINTES
EDoC/2017/35630
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. 
28.06.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo por CABEçA DE CASAL DA hErAN-
çA DE MArIA DA gLÓrIA rIBEIro, proC.º. 
764/17-LEg - FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/37926
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo por CAroLINA DE FÁTIMA pINTo 
DE oLIvEIrA MIguEL, proC.º. 2006/17-LEg - 
FrEguESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/37924
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENCIAMENTo DA oCupAçÃo DE 
ESpAço pÚBLICo, SoLICITADo por rEguL-
SuCESSo – IMoBILIÁrIA, SA, proCº. 4886/16-
pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E 
vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/38091
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. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENCIAMENTo DA oCupAçÃo DE 
ESpAço pÚBLICo, SoLICITADo por rEguL-
SuCESSo – IMoBILIÁrIA, SA, proC.º. 4886/16-
pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E 
vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/38090
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENCIAMENTo DA oCupAçÃo DE 
ESpAço pÚBLICo, SoLICITADo por WISDoM 
AvENuE LDª., proC.º. 3160/13-pL – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2017/38088
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENCIAMENTo DA oCupAçÃo DE 
ESpAço pÚBLICo, SoLICITADo por SCI rIvE 
DroITE, proC.º 2306/17-pL – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2017/38074
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENCIAMENTo DA oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, SoLICITADo por 
roSA MArIA ChAMINÉ oLIvEIrA MAChADo, 
proC.º 2023/17-pL – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA AFurA-
DA
EDoC/2017/37891
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
109, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo DE poSTo DE ABASTECIMENTo 
DE CoMBuSTÍvEIS, SoLICITADo por uNIÃo 
DE TrANSporTES DoS CArvALhoS, LDª., 
proC.º. 689/16-pC – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/38079
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento da 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis, no 
valor global de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
solicitado por união de Transportes dos Carva-
lhos, Ld.ª, proc.º. 689/16 - pC, união de Fregue-
sias de Serzedo e perosinho, nos termos infor-
mados.
o Senhor vice-presidente Eng.º patrocínio Aze-
vedo ausentou-se da reunião
pEDIDo DE LICENCIAMENTo DE ALTErA-
çÕES Ao projETo AprovADo SoLICITADo 
pELA oLIvAL SoCIAL – ASSoCIAçÃo pArA o 
DESENvoLvIMENTo DE oLIvAL, IpSS, proC.º 
1640/08- pL – uNIÃo DE FrEguESIAS SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/36228
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de licenciamento de altera-
ções ao projeto aprovado, solicitado pela olival 
Social – Associação para o Desenvolvimento 
de olival, IpSS, proc.º. 1640/08 - pL, união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
o Senhor vice-presidente Eng.º patrocínio Aze-
vedo reentrou na reunião
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA A TITuLo DE EMISSÃo DE ALvArÁ DE 
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LICENçA DE oBrAS E DA TAXA MuNICIpAL 
DE urBANIZAçÃo, SoLICITADo pELo INSTI-
TuTo DAS FILhAS DE MArIA AuXILIADorA 
– proC.º. 1682/17-pL - FrEguESIA DE ArCo-
ZELo
EDoC/2017/35633
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa a título de emissão de alvará de licença 
de obras, no valor de € 596,20 (quinhentos e 
noventa e seis euros e vinte cêntimos) e da taxa 
municipal de urbanização no valor de € 551,71 
(quinhentos e cinquenta e um euros e setenta 
e um cêntimos), solicitado pelo Instituto das Fi-
lhas de Maria Auxiliadora – proc.º. 1682/17 - pL - 
freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESpETÁCu-
LoS DE NATurEZA DESporTIvA ou DE DI-
vErTIMENToS pÚBLICo, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EuroS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IgrEjA DA FrEguESIA DE S. pE-
Dro DE pEDroSo
EDoC/2017/33709
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja da Freguesia de S. pedro de 
pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESpETÁCu-
LoS DE NATurEZA DESporTIvA ou DE DI-
vErTIMENToS pÚBLICo, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EuroS), SoLICITADo pELA pA-
rÓQuIA DE S. pEDro DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/31217
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 

114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado pela 
paróquia de S. pedro de vilar do paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESpETÁCu-
LoS DE NATurEZA DESporTIvA ou DE DI-
vErTIMENToS pÚBLICo, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EuroS), SoLICITADo pELA Co-
MISSÃo DE FESTAS EM hoNrA DE S. CrISTÓ-
vÃo E S. ANTÓNIo DAS ALhEIrAS, FrEguE-
SIA DE pEDroSo
EDoC/2017/35653
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
115, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado pela 
Comissão de Festas em honra de S. Cristóvão e 
S. António das Alheiras, freguesia de pedroso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESpETÁCu-
LoS DE NATurEZA DESporTIvA ou DE DI-
vErTIMENToS pÚBLICo, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EuroS), SoLICITADo por BEr-
NArDINo pINho DE SouSA 
EDoC/2017/37203
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado por 
Bernardino pinho de Sousa, nos termos infor-
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mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESpETÁCu-
LoS DE NATurEZA DESporTIvA ou DE DI-
vErTIMENToS pÚBLICo, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EuroS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IgrEjA pAroQuIAL DA FrEguE-
SIA DE S. pEDro DE AvINTES 
EDoC/2017/36047
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja paroquial da Freguesia de S. 
pedro de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESpETÁCu-
LoS DE NATurEZA DESporTIvA ou DE DI-
vErTIMENToS pÚBLICo, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EuroS), SoLICITADo por AN-
TÓNIo MArTINS BArBoSA  
EDoC/2017/37388
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado por 
António Martins Barbosa, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do vALor DAS TAXAS 
LIQuIDADAS pELA oBrA DE ALTErAçÃo DE 
FAChADA, No vALor DE € 442,00 (QuATro-
CENToS E QuArENTA E DoIS EuroS), SoLI-
CITADo por roSA MArIA DA SILvA vIEIrA 
– proC.º. Nº. 4842/16 – pL, uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SErZEDo E pEroSINho 
EDoC/2017/34421
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 

119, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a redução do valor das taxas liquidadas 
pela obra de alteração de fachada, no valor de 
€ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois eu-
ros), solicitado por rosa Maria da Silva vieira – 
proc. nº. 4842/16 – pL, união de Freguesias de 
Serzedo e perosinho, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS jÁ pAgAS, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DE CrEChES DE SANTA MArINhA – 
proC.º Nº. 2470/17 – pL, uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA 
EDoC/2017/34436
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
120, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas no valor de € 271,00 (duzentos e setenta e 
um euros) e autorizar o reembolso do montan-
te já pago, solicitado pela Associação de Cre-
ches de Santa Marinha – proc.º nº. 2470/17 – pL, 
união de Freguesias de Santa Marinha e S. pe-
dro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por opErAçÕES urBANÍS-
TICAS oBjETo DE LEgALIZAçÃo, SoLICITA-
Do por purAToS proDuToS E ArTIgoS 
pArA A INDuSTrIA ALIMENTAr, SA – proC.º. 
Nº. 5361/16 – LEg, uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SErZEDo E pEroSINho 
EDoC/2017/34430
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
121, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “proCISSÃo DA FESTA Do Corpo 
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DE DEuS”, A rEALIZAr No DIA 15 DE juNho 
DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, EM 
CoLABorAçÃo CoM A pArÓQuIA DE SAN-
TA MArIA DE SANDIM
EDoC/2017/32993
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
122, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “procis-
são da Festa do Corpo de Deus”, a realizar no 
dia 15 de junho de 2017, no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, em colaboração com 
a paróquia de Santa Maria de Sandim, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTAS DE vErÃo DE 
LEvEr”, A rEALIZAr NoS DIAS 22, 23, 24, 
25 E 26 DE juNho DE 2017, No vALor DE € 
109,78 (CENTo E NovE EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/30952
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas de verão de Lever”, a realizar nos dias 
22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2017, no valor de 
€ 109,78 (cento e nove euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE S. 
pEDro DE vILAr Do pArAÍSo”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 29 E 30 DE juNho E 01 E 02 DE ju-
Lho DE 2017, No vALor DE € 162,90 (CENTo 
E SESSENTA E DoIS EuroS E NovENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE S. 
pEDro DE vILAr DE pArAÍSo
EDoC/2017/31219
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra de S. pedro de vilar do paraíso”, a realizar 
nos dias 29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho de 
2017, no valor de € 162,90 (cento e sessenta e 
dois euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
paróquia de S. pedro de vilar de paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “DESFILE DE MArChAS 
SANjoANINAS hENrIQuE CASTro”, A rEALI-
ZAr NoS DIAS 24 E 25 DE juNho DE 2017, No 
vALor DE € 67,78 (SESSENTA E SETE EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/30285
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
125, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “Des-
file de Marchas Sanjoaninas henrique Castro”, 
a realizar nos dias 24 e 25 de junho de 2017, no 
valor de € 67,78 (sessenta e sete euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
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Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “DESFILE DE MArChAS 
SANjoANINAS DE MAFAMuDE”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 01 E 02 DE juLho DE 2017, No vA-
Lor DE € 67,78 (SESSENTA E SETE EuroS E 
SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/30284
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
126, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Desfile de Marchas Sanjoaninas de Mafamu-
de”, a realizar nos dias 01 e 02 de julho de 2017, 
no valor de € 67,78  (sessenta e sete euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do “CorTEjo DA CoNFrArIA gAS-
TroNÓMICA DoS vELhoTES – X CApÍTuLo”, 
A rEALIZAr No DIA 01 DE juLho DE 2017, 
No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA CoNFrArIA gASTroNÓMICA DoS vE-
LhoTES
EDoC/2017/19776
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
127, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do “Cortejo da Con-
fraria gastronómica dos velhotes – X Capítulo”, 
a realizar no dia 01 de julho de 2017, no valor de 

€ 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), solicitado pela Confraria gastronómica 
dos velhotes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “ATuAçÃo DA FANFArrA pArA 
AprESENTAçÃo Do projETo Do Novo 
CoMpLEXo DESporTIvo MANuEL MArQuES 
goMES”, A rEALIZAr No DIA 25 DE juNho 
DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA juNTA DE FrEguESIA DE CA-
NIDELo
EDoC/2017/34737
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
128, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “Atua-
ção da Fanfarra para apresentação do projeto 
do Novo Complexo Desportivo Manuel Marques 
gomes”, a realizar no dia 25 de junho de 2017, 
no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela junta de Fre-
guesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo DA “FESTA DE S. joÃo”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 23 E 24 DE juNho DE 2017, No vA-
Lor DE € 162,32 (CENTo E SESSENTA E DoIS 
EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELo AZES – ASSoCIAçÃo ZELADorA 
EMprEENDIMENTo SoCIAL- AvINTES
EDoC/2017/33715
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
129, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa de 
S. joão”, a realizar nos dias 23 e 24 de junho de 
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2017, no valor de € 162,32 (cento e sessenta e 
dois euros e trinta e dois cêntimos), solicitado 
pelo Azes – Associação Zeladora Empreendi-
mento Social - Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “CAMINhADA pELA vIDA”, A rEALI-
ZAr No DIA 18 DE juNho DE 2017, No vALor 
DE € 26,89  (vINTE E SEIS EuroS E oITENTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA juN-
TA DE FrEguESIA DA MADALENA
EDoC/2017/31053
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
130, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização da “Caminhada pela 
vida”, a realizar no dia 18 de junho de 2017, no 
valor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pela junta de Fre-
guesia da Madalena, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do “1º. pASSEIo TT roTA DoS pEDrEIroS”, A 
rEALIZAr No DIA 02 DE ABrIL DE 2017, No 
vALor DE € 26,89  (vINTE E SEIS EuroS E 
oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA juNTA DE FrEguESIA DE CANELAS
EDoC/2017/7998
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
131, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “1º. pas-
seio TT rota dos pedreiros”, a realizar no dia 
02 de abril de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela junta de Freguesia de Canelas, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 

TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “NoITES Do CLuBE”, A 
rEALIZAr NoS DIAS 27 DE juNho E 01 DE 
juLho DE 2017, No vALor DE € 281,39 (Du-
ZENToS E oITENTA E uM EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SErZEDo E pEroSINho 
EM pArCErIA CoM A ASSoCIAçÃo rECrEA-
TIvA E CuLTurAL DE SErZEDo
EDoC/2017/35339
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
132, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Noites do Clube”, a realizar nos dias 27 de ju-
nho e 01 de julho de 2017, no valor de € 281,39 
(duzentos e oitenta e um euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Serzedo e perosinho em parceria com a As-
sociação recreativa e Cultural de Serzedo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo DA “FESTA DE S. joÃo”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE juNho DE 
2017, No vALor DE € 631,39 (SEISCENToS E 
TrINTA E uM EuroS E TrINTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA juNTA DE FrEguE-
SIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/12979
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
133, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização da “Festa de S. 
joão”, a realizar nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de 
junho de 2017, no valor de € 631,39 (seiscentos 
e trinta e um euros e trinta e nove cêntimos), 
solicitado pela junta de Freguesia de S. Félix 
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da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do “S. joÃo DA pArADELA”, A rEALI-
ZAr NoS DIAS 23, 24 E 25 DE juNho DE 2017, 
No vALor DE € 317,78 (TrEZENToS E DEZAS-
SETE EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por NuNo MANuEL SoArES DE 
SouSA
EDoC/2017/34130
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
134, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “S. joão 
da paradela”, a realizar nos dias 23, 24 e 25 de 
junho de 2017, no valor de € 317,78 (trezentos e 
dezassete euros e setenta e oito cêntimos), so-
licitado por Nuno Manuel Soares de Sousa, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DAS “FESTAS EM hoNrA DE SÃo TIA-
go DE oLIvEIrA Do Douro”, A rEALIZAr 
ENTrE oS DIAS 20 A 25 DE juLho DE 2017, 
No vALor DE € 182,90 (CENTo E oITENTA E 
DoIS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA FÁBrICA DA IgrEjA pAroQuIAL 
DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2017/34980
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
135, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização das “Festas 
em honra de São Tiago de oliveira do Douro”, a 
realizar entre os dias 20 a 25 de julho de 2017, 
no valor de € 182,90 (cento e oitenta e dois eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial de oliveira do Douro, nos 

termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “pErEgrINAçÃo Ao MoNTE DA vIrgEM”, 
A rEALIZAr No DIA 25 DE juNho DE 2017, 
No vALor DE € 26,89  (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA pArÓQuIA S. pEDro DE pEDroSo
EDoC/2017/34881
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
136, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “peregri-
nação ao Monte da virgem”, a realizar no dia 25 
de junho de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela paróquia S. pedro de pedroso, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “vII FESTA DA BIFANA 
No ArEINho”, A rEALIZAr NoS DIAS 07, 08, 
09 E 10 DE juLho DE 2017, No vALor DE € 
95,78 (NovENTA E CINCo EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA juNTA 
DE FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2017/34011
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
137, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“vII Festa da Bifana no Areinho”, a realizar nos 
dias 07, 08, 09 e 10 de julho de 2017, no valor de 
€ 95,78 (noventa e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela junta de Freguesia 
de oliveira do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
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TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do “DESFILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No 
DIA 24 DE FEvErEIro DE 2017, No vALor DE 
€ 51,78 (CINQuENTA E uM EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA juNTA 
DE FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/6803
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
138, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Desfile 
de Carnaval”, realizado no dia 24 de fevereiro 
de 2017, no valor de € 51,78 (cinquenta e um 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
junta de Freguesia de Canidelo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do “FESTIvAL DE FoLCLorE”, A rEA-
LIZAr No DIA 08 DE juLho DE 2017, No vA-
Lor DE € 57,39 (CINQuENTA E SETE EuroS 
E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo grupo FoLCLÓrICo TrADIçÕES Do 
BAIXo Douro
EDoC/2017/34445
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
139, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.06.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Festi-
val de Folclore”, a realizar no dia 08 de julho 
de 2017, no valor de € 57,39 (cinquenta e sete 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo 
grupo Folclórico Tradições do Baixo Douro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DAS “MArChAS popuLArES DA FESTA DE 
S. BENTo”, A rEALIZAr No DIA 01 DE juLho 

DE 2017, No vALor DE € 52,78 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS DE SETENTA oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEjA DE S. 
pEDro DE pEDroSo
EDoC/2017/33981
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
140, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização das “Marchas 
populares da Festa de S. Bento”, a realizar no 
dia 01 de julho de 2017, no valor de € 52,78 (cin-
quenta e dois euros de setenta oito cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja de S. pedro de 
pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo DA “19ª. EDIçÃo pEroSINho CuLTu-
rAL”, A rEALIZAr ENTrE 30 DE juNho A 
09 DE juLho DE 2017, No vALor DE € 181,78 
(CENTo E oITENTA E uM EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/36525
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
141, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização da “19ª. Edição pe-
rosinho Cultural”, a realizar entre 30 de junho a 
09 de julho de 2017, no valor de € 181,78 (cento 
e oitenta e um euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Serzedo 
e perosinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do “12ª. FESTIvAL DE FoLCLorE DA MA-
DALENA”, A rEALIZAr No DIA 08 DE juLho 
DE 2017, No vALor DE € 67,78 (SESSENTA E 
SETE EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
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SoLICITADo pELA juNTA DE FrEguESIA DA 
MADALENA
EDoC/2017/32388
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
142, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do “12ª. Festival 
de Folclore da Madalena”, a realizar no dia 08 
de julho de 2017, no valor de € 67,78 (sessenta 
e sete euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela junta de Freguesia da Madalena, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “vII ENCoNTro DE FoL-
CLorE”, A rEALIZAr No DIA 08 DE juLho 
DE 2017, No vALor DE € 43,39 (QuArENTA 
E TrÊS EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA prESErvAr MEMÓrIAS, 
ASSoCIAçÃo CuLTurAL E rECrEATIvA
EDoC/2017/35709
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
143, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“vII Encontro de Folclore”, a realizar no dia 08 
de julho de 2017, no valor de € 43,39 (quarenta 
e três euros e trinta e nove cêntimos), solicitado 
pela preservar Memórias, Associação Cultural e 
recreativa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “jArDINS EM FESTA”, A rEALI-
ZAr NoS DIAS 15 E 16 DE juLho DE 2017, No 
vALor DE € 67,78 (SESSENTA E SETE EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MA-
rINhA E S. pEDro DA AFurADA

EDoC/2017/35435
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
144, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“jardins em Festa”, a realizar nos dias 15 e 16 de 
julho de 2017, no valor de € 67,78 (sessenta e 
sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela união de Freguesias de Santa Marinha e S. 
pedro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTEjoS EM hoNrA DA 
rAINhA SANTA ISABEL”, A rEALIZAr NoS 
DIAS 07, 08, 09, E 10 DE juLho DE 2017, No 
vALor DE € 161,90 (CENTo E SESSENTA E uM 
EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA juNTA DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2017/34709
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
145, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “Feste-
jos em honra da rainha Santa Isabel”, a realizar 
nos dias 07, 08, 09, e 10 de julho de 2017, no 
valor de € 161,90 (cento e sessenta e um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “FESTA DAS CoLETIvIDADES DE 
SANDIM”, A rEALIZAr ENTrE oS DIAS 06 A 
11 DE juLho DE 2017, No vALor DE € 123,78 
(CENTo E vINTE E TrÊS EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/31808
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
146, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
04.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa das Coletividades de Sandim”, a realizar 
entre os dias 06 a 11 de julho de 2017, no valor 
de € 123,78 (cento e vinte e três euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela união de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SAN-
TA MArINhA DE CrESTuMA”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 18, 21, 22, 23 E 24 DE juLho DE 2017, 
No vALor DE € 182,90 (CENTo E oITENTA E 
DoIS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/33989
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
147, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
ta em honra de Santa Marinha de Crestuma”, a 
realizar nos dias 18, 21, 22, 23 e 24 de julho de 
2017, no valor de € 182,90 (cento e oitenta e 
dois euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “SEMANA CuLTurAL”, A 
rEALIZAr ENTrE oS DIAS 07 A 16 DE juLho 
DE 2017, No vALor DE € 697,89 (SEISCEN-
ToS E NovENTA E SETE EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA juNTA 
DE FrEguESIA DE S. FÉLIX DA MArINhA

EDoC/2017/37385
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
148, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Semana Cultural”, a realizar entre os dias 07 a 
16 de julho de 2017, no valor de € 697,89 (seis-
centos e noventa e sete euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela junta de Freguesia 
de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA DE FIM DE ANo 
LETIvo”, A rEALIZAr No DIA 07 DE juLho 
DE 2017, No vALor DE € 50,39 (CINQuENTA 
EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA FuNDAçÃo pADrE LuÍS
EDoC/2017/37353
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
149, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa de 
Fim de Ano Letivo”, a realizar no dia 07 de julho 
de 2017, no valor de € 50,39 (cinquenta euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pela Funda-
ção padre Luís, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA EM hoNrA DE S. BENTo E S. pE-
Dro”, A rEALIZAr NoS DIAS 14, 15, 16, E 17 DE 
juLho DE 2017, No vALor DE € 175,90 (CEN-
To E SETENTA E CINCo EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA 
IgrEjA DE S. BENTo pEDroSo
EDoC/2017/33706
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
150, apenas no original.



39

 Nº 81 | juLho 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização da “Festa em honra 
de S. Bento e S. pedro”, a realizar nos dias 14, 
15, 16, e 17 de julho de 2017, no valor de € 175,90 
(cento e setenta e cinco euros e noventa cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja de S. 
Bento pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “III provA DE ATLETISMo 
popuLAr”, A rEALIZAr No DIA 08 DE juLho 
DE 2017, No vALor DE € 53,89 (CINQuENTA 
E TrÊS EuroS oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA juNTA DE FrEguESIA DE 
S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/36723
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
151, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “III prova 
de Atletismo popular”, a realizar no dia 08 de 
julho de 2017, no valor de € 53,89 (cinquenta e 
três euros oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “BIFANAS SouND FEST”, A 
rEALIZAr No DIA 08 DE juLho DE 2017, No 
vALor DE € 78,39 (SETENTA E oITo EuroS E 
TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
NuNo pErEIrA goMES EM rEprESENTAçÃo 
DA EQuIpA DE ANIMAçÃo DA III SECçÃo Do 
AgrupAMENTo DE ESCuTEIroS 390 DE MA-
FAMuDE – NÚCLEo Douro SuL
EDoC/2017/37822
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
152, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “Bifa-
nas Sound fest”, a realizar no dia 08 de julho de 
2017, no valor de € 78,39 (setenta e oito euros 
e trinta e nove cêntimos), solicitado por Nuno 
pereira gomes em representação da Equipa de 
Animação da III Secção do Agrupamento de 
Escuteiros 390 de Mafamude – Núcleo Douro 
Sul, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SÃo 
CrISTÓvÃo E SANTo ANTÓNIo DAS ALhEI-
rAS”, A rEALIZAr NoS DIAS 28 A 31 DE ju-
Lho DE 2017, No vALor DE € 114,67 (CENTo 
E CATorZE EuroS E SESSENTA SETE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE 
FESTAS DE S. CrISTÓvÃo E SANTo ANTÓNIo 
DAS ALhEIrAS EM rEprESENTAçÃo DA FÁ-
BrICA DA IgrEjA pAroQuIAL DE S. pEDro 
DE pEDroSo
EDoC/2017/35654
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
153, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra de São Cristóvão e Santo António das 
Alheiras”, a realizar nos dias 28 a 31 de julho 
de 2017, no valor de € 114,67 (cento e catorze 
euros e sessenta sete cêntimos), solicitado pela 
Comissão de Festas de S. Cristovão e Santo An-
tónio das Alheiras em representação da Fábrica 
da Igreja paroquial de S. pedro de pedroso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA rELIgIoSA EM hoNrA DE NoSSA 
SENhorA DA SAÚDE”, No vALor DE € 93,01 
(NovENTA E TrÊS EuroS E uM CÊNTIMoS), 
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SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE FESTAS DE 
NoSSA SENhorA DA SAÚDE
EDoC/2017/36464
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
154, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa 
religiosa em honra de Nossa Senhora da Saú-
de”, no valor de € 93,01 (noventa e três euros 
e um cêntimos), solicitado pela Comissão de 
Festas de Nossa Senhora da Saúde, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CoNToS MEDIEvAIS – MÚ-
SICA E ArTE 4ª. EDIçÃo”, A rEALIZAr NoS 
DIAS 18, 19 E 20 DE AgoSTo DE 2017, No vA-
Lor DE € 428,39 (QuATroCENToS E vINTE 
E oITo EuroS TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por EXpANDECoNQuISTAS - 
ASSoCIAçÃo
EDoC/2017/38140
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
155, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Contos Medievais – Música e Arte 4ª. Edição”, 
a realizar nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2017, 
no valor de € 428,39 (quatrocentos e vinte e 
oito euros trinta e nove cêntimos), solicitado 
por Expandeconquistas - Associação, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo DA “proCISSÃo EM hoNrA NoSSA 
SENhorA Do CArMo”, No vALor DE € 101,01 
(CENTo E uM EuroS E uM CÊNTIMo), SoLICI-
TADo pELA FÁBrICA DA IgrEjA pAroQuIAL 

DA FrEguESIA DE S. SALvADor DE pEroSI-
Nho
EDoC/2017/37901
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
156, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização da “procissão em 
honra Nossa Senhora do Carmo”, no valor de 
€ 101,01 (cento e um euros e um cêntimo), soli-
citado pela Fábrica da Igreja paroquial da Fre-
guesia de S. Salvador de perosinho, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “CoNvÍvIo DoS AMIgoS 
Do Curro”, A rEALIZAr No DIA 09 DE ju-
Lho DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E 
SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA juNTA DE FrEguESIA DE 
CANELAS
EDoC/2017/37696
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
157, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Convívio dos Amigos do Curro”, a realizar no 
dia 09 de julho de 2017, no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela junta de Freguesia de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “XXXII FESTIvAL DE rANCho 
FoLCLÓrICo DE CANELAS”, A rEALIZAr No 
DIA 22 DE juLho DE 2017, No vALor DE € 
67,78 (SESSENTA E SETE EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA juNTA 
DE FrEguESIA DE CANELAS
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EDoC/2017/37690
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
158, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “XX-
XII Festival de rancho Folclórico de Canelas”, a 
realizar no dia 22 de julho de 2017, no valor de 
€ 67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela junta de Freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA DE SÃo vICEN-
TE FErrEr E STº. ANDrÉ”, A rEALIZAr NoS 
DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE juLho DE 2017, No 
vALor DE € 175,90 (CENTo E SESSENTA E 
CINCo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA juNTA DE FrEguESIA DE CA-
NIDELo
EDoC/2017/37148
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
159, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa de 
São vicente Ferrer e Stº. André”, a realizar nos 
dias 07, 08, 09, 10 e 11 de julho de 2017, no va-
lor de € 175,90 (cento e sessenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA Do DIvINo SALvA-
Dor – vALADArES”, No vALor DE € 161,90 
(CENTo E SESSENTA E uM EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo 
DE FESTAS EM hoNrA Do DIvINo SALvADor
EDoC/2017/37200
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
160, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
do Divino Salvador – valadares”, no valor de € 
161,90 (cento e sessenta e um euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
em honra do Divino Salvador, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DAS “FESTAS DE SANTA MArINhA”, No 
vALor DE € 181,78 (CENTo E oITENTA E uM 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA CoNFrArIA Do SANTÍSSIMo 
SACrAMENTo
EDoC/2017/38618
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
161, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização das “Festas de Santa 
Marinha”, no valor de € 181,78 (cento e oitenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Confraria do Santíssimo Sacramento, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “NovENA DE orAçÃo”, A rEALIZAr 
No DIA 12 DE juLho DE 2017, SoLICITADo 
pELA uCr-ASSoCIAçÃo SoCIAL, CuLTurAL 
E huMANITÁrIA
EDoC/2017/38574
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
162, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
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taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização da “Novena de 
oração”, a realizar no dia 12 de julho de 2017, 
solicitado pela uCr-Associação Social, Cultural 
e humanitária, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE ALojAMENTo NA hoSpEDArIA 
Do pArQuE BIoLÓgICo, No vALor DE € 
2.130,00 (DoIS MIL CENTo E TrINTA EuroS), 
NoS DIAS 10 A 17 DE juNho DE 2017, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA DE MÚSICA gMMp
EDoC/2017/29338
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
163, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
12.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de alojamento na hospedaria do par-
que Biológico, no valor de € 2.130,00 (dois mil 
cento e trinta euros), nos dias 10 a 17 de junho 
de 2017, solicitado pela Escola de Música gMMp, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
ENTrADAS No pArQuE BIoLÓgICo DoS 
ATLETAS pArTICIpANTES No EvENTo Dou-
ro Cup, No vALor DE € 411,77 (QuATro-
CENToS E oNZE EuroS E SETENTA E SETE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
TrEZENToS E SESSENTA
EDoC/2017/37913
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
164, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ Aprovo. À Câma-
ra para ratificação. 10.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
10.07.2017 que aprovou o pedido de dispensa 
de pagamento em 70% do valor total das en-
tradas no parque Biológico, dos Atletas partici-
pantes no evento Douro Cup, no montante de 
€ 411,77 (quatrocentos e onze euros e setenta e 
sete cêntimos), solicitado pela Associação Tre-
zentos e Sessenta, nos termos informados.
ENTrADAS grATuITAS DurANTE oS FINS DE 
SEMANA DE juLho – pArQuE BIoLÓgICo 
EDoC/2017/36995
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
165, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ Aprovo. À Câma-
ra para ratificação. 11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
11.07.2017 que aprovou as entradas gratuitas 
durante os fins de semana de julho, no parque 
Biológico, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA DE ALojAMENTo EM 
DoIS QuArToS DupLoS, No CENTro DE 
ALTo rENDIMENTo, SoLICITADo por EMp-
CI – EQ. MuLT, proToCoLo, CoMuNICAçÃo 
E IMAgEM 
EDoC/2017/38050
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
166, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.07.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência de alojamen-
to em dois quartos duplos, no Centro de Alto 
rendimento, solicitado por EMpCI – Eq. Mult., 
protocolo, Comunicação e Imagem, nos termos 
informados.

GAIuRB uRBANISMo E hABITAÇÃo EM
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
juNho DE 2017
EDoC/2017/38775
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
167, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSoS
rESuMo DIÁrIo DE TESourArIA
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 
168, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues, deu início à INTErvEN-
çÃo DoS SENhorES MuNÍCIpES, não tendo 
comparecido nenhum dos Senhores Munícipes 
inscritos na presente reunião.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
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ardo vítor rodrigues, com a concordância de 
todos os Senhores vereadores, informou que 
no mês de agosto só haverá uma reunião, que 
será a reunião pública do dia 21/08/2017.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 48 minutos, o Senhor presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, hermenegilda Cunha e Silva, Diretora do 
Departamento de Administração geral e Secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

C.1. DESPAChoS

DESPACho N.º 18/2017
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
42.º do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015 de07 
de janeiro que aprova o Código de procedimen-
to Administrativo e no n.º 1 do artigo 19º da Lei 
nº 40/2012 de 29 de agosto, designo Marta So-
fia Senra Ferreira de Castro, Técnica Superior 
desta Câmara Municipal, para exercer funções 
em suplência durante as minhas ausências.
vila Nova de gaia, 30 de junho de 2017
A Chefe de Divisão de gestão Ambiental, Fáti-
ma Silva

DESPACho N.º 19/2017
para cumprimento dos prazos previstos no 
D.L. n.º 4/2015, de 07 de janeiro (Código do 
procedimento Administrativo), mais concreta-
mente o vertido no artigo 191º, em articulação 
com o disposto nos artigos 38º e 39º do D.L. n.º 
135/99, de 22 de abril (Medidas de Moderniza-
ção Administrativa), com as subsequentes alte-
rações, pretende-se que o tratamento relativo 
às reclamações, sugestões e elogios recebidos 
por qualquer via (livro de reclamações, correio, 
correio eletrónico ou aplicação informática) 
seja uniformizado e que tramite com conheci-
mento ao gabinete de Auditoria e Qualidade 
(gAQ) para proceder ao registo, elaboração da 
resposta e monitorização em aplicação própria.
pelo exposto, a tramitação das reclamações, 
sugestões e elogios recebidos por qualquer via, 
deverá ser realizada através da gestão Docu-
mental (Edoclink) e enviada ao serviço respon-
sável com conhecimento ao gAQ no momento 
da sua receção. Após análise e respetiva infor-
mação elaborada pela unidade orgânica recla-
mada, esta deve ser remetida ao gAQ para ela-
boração de resposta ao munícipe/cidadão.
A adoção de um Sistema de gestão das recla-
mações, Sugestões e Elogios, para tratamento 
e monitorização, espelhará fidedignamente o 
grau de satisfação do munícipe/cidadão em re-
lação à autarquia e eventualmente potenciará 
a identificação de causas que possam conduzir 
a uma melhoria nos serviços prestados que le-
vem à excelência.
Município de vila Nova de gaia, 5 de julho de 
2017

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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o presidente, Eduardo vitor rodrigues.

DESPACho N.º 20/2017
Considerando que:
- A Estrutura Nuclear e Flexível do Município 
de vila Nova de gaia, aprovada por delibera-
ção de Câmara de 15 de setembro de 2014 e 
de Assembleia Municipal, em 26 de setembro 
de 2014, publicada no Dr, 2u Série, nº 206, em 
24 de outubro de 2014, prevê a constituição de 
três equipas multidisciplinares;
- Compete, nos termos daquela Estrutura, à 
Equipa Multidisciplinar de Estudos e projetos 
Especiais:
a) Assegurar o acompanhamento de projetos 
transversais e multidisciplinares e de maior en-
vergadura para o Concelho definidos pelo exe-
cutivo;
b) promover e acompanhar projetos estratégi-
cos e estruturantes para a inovação e desenvol-
vimento económico do Município;
c) Desenvolver parcerias com entidades públi-
cas e privadas para dinamização e captação 
do investimento, bem como apoiar programas, 
projetos ou agentes investidores e empreende-
dores no município; e
d) organizar iniciativas e propostas sobre pro-
jetos estruturantes em diversos domínios.
- A "proposta de designação da "Equipa Mul-
tidisciplinar de Estudos e projetos Especiais 
"" efetuada à Exma. Câmara Municipal, em 
08.06.2015, foi aprovada na sua reunião realiza-
da em 25 de junho de2015;
- Aquela deliberação de Câmara foi, em cum-
primento do disposto no n.º 5 do artigo 12º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, publicada em Diário 
da republica no dia 6 de agosto através da De-
liberação (extrato) nº 1552/2015;
- os projetos atribuídos naquela proposta à 
Equipa Multidisciplinar de Estudos e projetos 
foram os seguintes:
1. Igreja da Afurada;
2. Mercado da Afurada;
3. Mercado da Beira-rio;
4. Centro de Cultura e Congressos;
5. Caminhos de Fátima;
6. requalificação da Beira-rio/Transportes Tu-
rísticos;
7. Alargamento da A1 entre Carvalhos e Nó de 
Sto. ovídeo;

8. requalificação da A1 entre Espinho e Carva-
lhos;
9. Metro do porto;
10. requalificação das Zonas específicas e en-
volventes da rEFEr;
- o presidente da Câmara pode delegar as suas 
competências nos dirigentes máximos das res-
petivas unidades orgânicas no que diz respeito 
às matérias legalmente previstas.
Delego e subdelego, com poderes de subde-
legação, na Senhora Chefe de Equipa Multi-
disciplinar de Estudos e Projetos, Engª Teresa 
Barbosa:
1. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 44 do Código 
do procedimento Administrativo aprovado em 
anexo ao Decreto-lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro 
de2015, dos artigos 8º e 12º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, e no uso da com-
petência que me é conferida pelo no 1 e 3 do 
artigo 38º da Lei 75/2013, de 3 de setembro, as 
seguintes competências:
a) praticar atos e formalidades de caráter ins-
trumental necessários ao exercício das compe-
tências atribuídas à Equipa por si chefiada;
b) Assinar ou visar a correspondência da Câma-
ra com destino a quaisquer entidades ou orga-
nismos públicos.
2. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 44º do Código 
do procedimento Administrativo aprovado em 
anexo ao Decreto-lei n.º 4/2015 de 7 de janei-
ro de 2015, dos artigos 8º e 12º do Decreto-Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, e no uso da 
competência que me é conferida pelo n.º 2 do 
artigo 38º da Lei 75/2013, de 3 de setembro as 
seguintes competências:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo 
regular funcionamento do serviço e da salva-
guarda do interesse público;
b) justificar faltas;
c) Decidir em matéria de organização e horário 
de trabalho, tendo em conta as orientações su-
periormente fixadas.
ratifico, ainda, os atos praticados pela Senhora 
Eng.ª Teresa Barbosa, Chefe da Equipa Multidis-
ciplinar de Estudos e projetos, no âmbito das 
suas competências.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
junho de 2017.
o presidente da Câmara Municipal, Eduardo ví-
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tor rodrigues.

DESPACho N.º 21/2017
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausência, 
por motivos de férias, no período de 24 a 28 de 
julho de 2017, nos termos do disposto no artigo 
42º do Código de procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de janeiro, delego transitoriamente as minhas 
competências próprias e subdelegadas, no Se-
nhor Eng.º pedro Miguel rodrigues henriques 
Marques, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 20 de julho de 2017
A Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos, helga Nair

DESPACho N.º 22/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 27 de julho a 14 de agosto de 2017, delego 
transitoriamente as minhas competências pró-
prias e subdelegadas, no Senhor Eng.º jorge 
Manuel Dias de Sousa pereira, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 20 de julho de 2017
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, Susana paulino.

C.2. oRDENS DE SERVIÇo

oRDEM DE SERVIÇo N.º 19/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na divisão de conceção e construção 
de equipamentos e espaços públicos, conside-
rando a carência de técnicos especializados na 
área de engenharia civil (segurança contra in-
cêndios em edifícios), para assegurar o funcio-
namento eficaz e eficiente da divisão identifi-
cada, determino que a trabalhadora Carla Maria 
gomes vieira Bastos, com o nº de ordem 2918, 
técnica superior, passe a exercer funções na re-
ferida divisão, a partir do dia 1 de setembro de 
2017, deixando a unidade orgânica, bombeiros 
sapadores e proteção civil.
Município de vila Nova de gaia, 11 de julho de 
2017.

o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

oRDEM DE SERVIÇo N.º 20/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na divisão administrativa de atendimen-
to e arquivo - Arquivo Municipal, considerando 
a carência de técnicos para assegurar o funcio-
namento eficaz e eficiente da divisão identifica-
da, determino que a trabalhadora Sandra Filipa 
Fontes oliveira, com o nº de ordem 3595, assis-
tente técnica, passe a exercer funções na referi-
da divisão, com efeitos a 1 de julho de 2017.
Município de vila Nova de gaia, 14 de julho de 
2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

oRDEM DE SERVIÇo N.º 21/2017
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos no Departamento de pessoal, considerando 
a carência de técnicos especializados para as-
segurar o funcionamento eficaz e eficiente do 
departamento identificado, determino que a 
trabalhadora Sandra Maria Moreira gonçalves, 
com o nº de ordem 3026, técnico superior, pas-
se a exercer funções no referido departamento, 
a partir do dia 2 de outubro de 2017.
Município de vila Nova de gaia, 14 de julho de 
2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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D.1. AVISoS

AVS-CMVNG/2017/323
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, através do Despacho n.º 
14/pCM/2014, faz saber que, conforme Delibe-
ração da Dig.ma Câmara Municipal, datada de 
17 de julho, será realizado Sorteio, por ato pú-
blico, a ter lugar no dia 08 de Agosto, pelas 10 
horas, no Auditório da Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, para atribuição de:
- 43 lugares destinados ao exercício da venda 
ambulante, sitos na rampa do Infante Santo e 
Largo Fronteiro à Igreja da Serra do pilar, no dia 
15 de Agosto, aquando da realização das Festi-
vidades da Senhora da Saúde.
Aos lugares a sorteio corresponde uma taxa de 
€ 1,68/m2 (um euro e sessenta e oito cêntimos 
por m2).
os interessados devem apresentar a candida-
tura ao sorteio no gabinete de Atendimento ao 
Munícipe até ao dia 04 de Agosto, acompanha-
da dos seguintes documentos: 
1. Formulário próprio de candidatura correta-
mente preenchido. o formulário poderá ser 
obtido no sítio internet do Município (www.cm-
-gaia.pt) ou presencialmente no gabinete de 
Atendimento ao Munícipe;
2. Comprovativo eletrónico de apresentação no 
“Balcão do Empreendedor” da mera comuni-
cação prévia apresentada à Direcção geral das 
Atividades Económicas;
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que 
possuam débitos ao Município. 
A cada candidato só poderá ser atribuído um 
lugar.
A organização do sorteio é da responsabilidade 
da Direcção Municipal para a Inclusão Social/ 
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego, 
sita na Avenida da república, n.º 757, telefone 
22 3742400, com horário de funcionamento en-
tre as 09h e as 12.30h e das 14h às 17.30h. 
para constar se publica o presente Aviso que 
vai ser publicitado no sítio internet do Municí-
pio, no Balcão do Empreendedor e nestes pa-
ços do Concelho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 20 

de julho de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 21/07/2017

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2017/301
(proC. 1487/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/05/09, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na Tra-
vessa Sr. Dos aflitos, ângulo com a rua da Igre-
ja, freguesia de pedroso, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resí-
duos, existentes no referido terreno (densos sil-
vados e outro tipo de vegetação), promovendo, 
entre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia. .
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-

D. AvISoS E EDITAIS
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am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1487/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
vila Nova de gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/07/2017

EDT-CMVNG/2017/302
(proC. 1628/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 08/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
Estrada romana, junto ao nº 220 da união de 

freguesias de pedroso e Seixezelo, nomeada-
mente, o lote nº 8, a que corresponde o Alva-
rá de Loteamento nº 12/98, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, existentes no referido terreno, bem como a 
poda do sobreiro existente, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1628/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00.
vila Nova de gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 03/07/2017
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EDT-CMVNG/2017/304
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 30/87
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 8 
de junho de 2017, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 30/87 para o lote n.º 
8, requerido em nome de BANCo BILBAo vIZ-
CAYA (porTugAL) S.A., que tem como objeti-
vo a construção de anexo no limite posterior do 
lote, o aumento da área de construção do piso 
0 e o aumento da área de construção do piso 2 
(vão de telhado). 
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 2126/16 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: 03/07/2017

EDT-CMVNG/2017/305
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE juNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 11 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 5 de junho de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 29 de junho de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/07/2017

EDT-CMVNG/2017/306
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
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23/2015, DE 18 DE juNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 13 respeitante 
à reunião ordinária realizada no dia 3 de julho 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 4 de julho de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 06/07/2017

EDT-CMVNG/2017/307
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE juNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 12 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 19 de junho de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 5 de julho de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 07/07/2017

EDT-CMVNG/2017/308
(proC. 287/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-

torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 27/06/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua da Leocádia, junto ao nº 157, da 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, deste município,
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 287/SAL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
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densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
procedimento Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
13 de setembro de 2017, às 9.30h. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 287/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 

12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/21312
vila Nova de gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/309
(proC. 785/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 27 de agosto de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua dos Navega-
dores, frente aos n.ºs 15 a 185, da freguesia de 
perosinho e Serzedo, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 785/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
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Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
procedimento Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
25 de Setembro de 2017, às 9.30h.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 

Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 785/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/20776
vila Nova de gaia, 03-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/310
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, que fica nos termos do art.º 166º do 
Código da Estrada, por este meio notificada 
SANDrA MArIA DE ABrEu roChA, com últi-
ma morada conhecida na Avenida da república 
nº270 – hab.12-4 - Mafamude, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
20/04/2017, ao abrigo do art.º 164º do Códi-
go da Estrada, da Aldeia de Megide, freguesia 
de Canelas, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca renault, 
modelo Clio, matrícula 25-90-FL, por se encon-
trar estacionado em infração ao art.º163º do Có-
digo da Estrada
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Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos paços do Concelho
proc. n.º 021/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/720
vila Nova de gaia, 10-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/311
(proC. 1504/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 2017/06/27, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rotunda da Bela, sem número, e 
junto ao n.º 90, da união de Freguesia de Mafa-
mude/vilar do paraíso, deste município,
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1504/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 

existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
procedimento Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
05 de Setembro de 2017, às 9.30h. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
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Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1504/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/21289
vila Nova de gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/312
(proC. 868/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 

do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 2017/06/27, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa da Catazenda, traseiras 
do n.º 51, da freguesia de São Félix da Marinha, 
deste município,
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 868/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
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Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
procedimento Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
29 de setembro de 2017, às 9.30h. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar. 
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 868/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/21240
vila Nova de gaia, 06-07-2017
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/313
(proc. 953/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 27 de junho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito na rua de Leirós, em 
frente ao n.º 95, união de Freguesias de pedro-
so e Seixezelo, deste município,-
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 953/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
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vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
procedimento Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
29 de agosto de 2017, às 9.30h. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar. 
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-

digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 953/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/20798
vila Nova de gaia, 03-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/314
(proC. 658/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel Montei-
ro, em 21 de junho de 2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno sito na rua 
de gramoinhos, s/nº e junto ao nº 524 e o IC 1, 
da união de freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
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constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do dispos-
to no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será 
tomada posse administrativa do terreno com 
vista à execução coerciva dos trabalhos, a par-
tir do dia 12 de Setembro de 2017, pelas 09:30 
horas, pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-

tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(658/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/21535
vila Nova de gaia, 07-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/315
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, que fica por este meio notificado o 
Sr. FrANCISCo NELSoN MAIA, no âmbito do 
processo de despejo executado em 16 de No-
vembro de 2015, contra o seu agregado familiar, 
relativamente à desocupação da habitação sita 
na praceta Almeida garrett, bloco A, n.º 135, 1.º 
Esq.º, freguesia de valadares, união das Fregue-
sias de gulpilhares e valadares, deste Concelho, 
para no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da afixação do presente Edital, 
proceder ao levantamento de todos os bens 
que se encontram, a seu pedido, depositados 
no armazém sito no Empreendimento Social 
Carlos da Mota pinto, bloco 1 da rua do Bom 
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Samaritano, Freguesia de pedroso, sob pena, 
de o não fazendo, serem os mesmos removidos 
para abate, atento ao vencimento do prazo pre-
visto na Lei n.º 81/2014 de 19 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei 32/2016 de 
24 da Agosto, para efeito de reclamação dos 
bens móveis no âmbito de qualquer forma de 
cessação do contrato de arrendamento e toma-
da de posse da habitação pelo senhorio. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/670
vila Nova de gaia, 26-06-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 12/07/2017

EDT-CMVNG/2017/317
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE juNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 13 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 3 de julho de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 19 de julho de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 20/07/2017

EDT-CMVNG/2017/318
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE juNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 14 respeitante 

à reunião pública realizada no dia 17 de julho 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 19 de julho de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 20/07/2017

EDT-CMVNG/2017/319
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 14/pCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TorNA pÚBLICo que, a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 21 de agosto de 2017, 
segunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 21.08.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 18 de julho de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 20/07/2017

EDT-CMVNG/2017/324
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
meio notificado Mor LEYE, com última mo-
rada conhecida na rua de Santa Catarina, n.º 
996 – 3 - porto, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
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vila Nova de gaia removeu no dia 15/09/2016, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua António de Azevedo, freguesia de San-
ta Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Mercadorias, marca renault, 
modelo Expresso, matrícula vB-59-88, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada. Dispõe o notificado do 
prazo de 30 dias, contados do dia seguinte ao 
da publicação do presente Edital, para a recla-
mação do referido veículo, sob pena do mesmo 
ser considerado abandonado e adquirido pela 
Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do art.º 
165.º do Código da Estrada, com as consequên-
cias daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 077/DMp/vA/2016
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/759
vila Nova de gaia, 21-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de publicitação: 24/07/2017

EDT-CMVNG/2017/325
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
BArroCo – uNIÃo DAS FrEguESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 17 de julho de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
rua do Barroco – Trânsito proibido a automó-
veis e motociclos com carro: indicação de aces-
so interdito a automóveis ligeiros, pesados e 
motociclos com carro a 270m do entroncamen-
to da rua do Barroco com a rua das Alheiras 
e até à rua Nova das Alheiras, em ambos os 
sentidos 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 20 de julho de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 25/07/2017

EDT-CMVNG/2017/328
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 10/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 17 
de julho de 2017, 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 o Municí-
pio de vila Nova de gaia está a promover uma 
proposta de alteração da licença de loteamento 
n.º 10/97, que tem como objetivo:----
a) A retificação do desenho do espaço público 
de acordo com as características das obras de 
urbanização realizadas no local, nomeadamen-
te ao nível das infraestruturas executadas pelo 
Município de vila Nova de gaia nas obras de re-
qualificação da orla Marítima e pelo promotor 
do loteamento, designadamente ao nível das 
infraestruturas viárias de apoio aos lotes.
b) A regularização da área de intervenção do 
loteamento, ao nível da delimitação das áreas 
do domínio público e do domínio privado (lotes 
1 a 88), com consequentes acertos nos valores 
nas áreas de cedência e nas áreas dos lotes, as-
sim como nas áreas de implantação e de cons-
trução das edificações, procedimento definido 
em respeito com as regras de ordenamento 
aplicáveis, conforme dados representados na 
nova planta de síntese elaborada com base le-
vantamento topográfico, que foi recentemente 
executado pelo Serviços do Município.
c) A caracterização dos parâmetros das edifi-
cações, que são indicados em respeito com as 
condições regulamentares aplicáveis, designa-
damente as constantes no regulamento do pla-
no de ordenamento da orla Costeira (pooC) 
de Caminha - Espinho e no plano Diretor Muni-
cipal de vila Nova de gaia, conforme expressos 
na informação técnica elaborada para efeitos 
de submissão da presente proposta a consulta 
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dos proprietários dos lotes constantes do alva-
rá loteamento n.º 10/97.pretende-se com o pre-
sente procedimento compatibilizar as regras 
de ocupação do loteamento, visando reunir as 
condições que permitam ao Município rececio-
nar as obras de urbanização e aos proprietá-
rios dos lotes a apresentação de projetos que 
se mostrem compatíveis com os instrumentos 
de gestão territorial.
para efeitos do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
dos referidos alvarás de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. o processo n.º 571/93 
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: 28/07/2017

EDT-CMVNG/2017/329
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 5/2003
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/pCM/2013, com compe-

tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
21 de julho de 2017, e nos termos do disposto 
no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 5/2003 para o lote 
73, requerido em nome de rÉguA E proMo, 
SoCIEDADE DE CoNSTruçÕES, LDA, que tem 
como objetivo a atualização da área do lote de 
3.941m2 para 3.838,70m2, resultante da integra-
ção de 102,30m2 na área destinada a domínio 
público, para efeitos de redelimitação do Largo 
Nossa Senhora das Fontes e a alteração da área 
destinada a domínio público, de 17.230m2 para 
17.332,30m2.
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 2728/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 

Data de publicitação: 28/07/2017
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EDT-CMVNG/2017/330
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 32/87
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
20 de julho de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 32/87 para o lote 53, 
requerido em nome de LAurA ALICE SÁ Mo-
rAIS DE oLIvEIrA, que tem como objetivo:
a) Atualização da área do lote, de 396m2 para 
419m2, resultante da realização de levantamen-
to topográfico.
b) Aumento das áreas de implantação e de 
construção da edificação principal, em relação 
ao projeto aprovado e licenciado no âmbito do 
processo de obras n.º 278/85, decorrente da 
ampliação do piso abaixo da cota de soleira e 
do 1º piso acima da cota de soleira. o projeto 
aprovado apresenta 1 piso abaixo da cota de 
soleira e 3 pisos acima da cota de soleira.
c) Alteração da área de implantação dos 
anexos, prevendo a redução da área de cons-
trução para 35m2.
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 2485/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 28/07/2017

EDT-CMVNG/2017/331
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DA ALDEIA; ruA DAS SEArAS; ruA Do ESpI-
guEIro, FrEguESIA DE CANELAS
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
17 de julho de 2017, foram aprovadas as seguin-
tes poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo:
• Rua da Aldeia, troço compreendido entre a 
rua das Lages e a rua Delfim de Lima – Imple-
mentação de trânsito proibido a veículos de 
peso superior a veículos de peso superior a 
3,5t, exceto veículos de recolha de resíduos só-
lidos urbanos;
• Rua das Searas, entroncamento com a rua das 
Lages - Implementação de trânsito proibido a 
veículos de peso superior a veículos de peso 
superior a 3,5t, exceto veículos de recolha de 
resíduos sólidos urbanos;
• Rua do Espigueiro, no início da rotunda da Via 
heitor Carvalheiras - Implementação de trânsi-
to proibido a veículos de peso superior a veícu-
los de peso superior a 3,5t, exceto veículos de 
recolha de resíduos sólidos urbanos
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 26 de julho de 2017, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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Data de publicitação: 31/07/2017

EDT-CMVNG/2017/332
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
CArvALhAL, FrEguESIA DE ArCoZELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 17 de julho de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de um sinal vertical de STop 
(B2) na rua do Carvalhal, no entroncamento 
com a rua padre Nunes Campos, conforme es-
quema em anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 25 de julho de 2017 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

Data de publicitação: 31/07/2017

EDT-CMVNG/2017/333
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DA prAIA NovA, SÃo FÉLIX DA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 17 de julho de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Sinal de paragem obrigatória (STop), junto ao 
cruzamento com a rua da Estação (E.N.109) 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 24 de julho de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 31/07/2017

EDT-CMVNG/2017/334
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - prACE-
TA DA QuINTA DoS ThEMuDoS, FrEguESIA 
DE CANELAS 
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 5 de junho de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de sentido único de circulação 
em parte da praceta da Quinta dos Themudos, 
conforme ilustrado no esquema em anexo.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 24 de julho de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 31/07/2017
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E. RElATÓRIo DE AVAlIAÇÃo Do CuMPRI-
MENTo Do ESTATuTo Do DIRETo DE oPoSI-
ÇÃo No ANo DE 2016

1. Enquadramento
A Lei nº. 24/98, de 26 de maio aprovou o Esta-
tuto do Direito de oposição que, no seu artigo 
1º assegura às minorias o direito de constituir e 
exercer uma oposição democrática ao governo 
e aos órgãos executivos das regiões Autóno-
mas e das Autarquias Locais, com a licitude que 
lhes é provida pela constituição e pela lei.
Segundo do artigo 2º. da citada lei entende-se 
por oposição a atividade de acompanhamento, 
fiscalização e crítica das orientações políticas 
do governo ou dos órgãos executivos das regi-
ões autónomas e das autarquias locais de natu-
reza representativa, dotando a oposição de di-
reitos de participação em áreas fundamentais.
De acordo com o n.º 1 do artigo 10.º, da referida 
Lei nº. 24/98, os órgãos executivos das autar-
quias locais devem elaborar, até ao final do mês 
de março do ano subsequente àquele a que 
se refiram, relatórios de avaliação do grau de 
observância do respeito pelos direitos e garan-
tias, expondo as atividades que deram origem 
e que contribuíram para o pleno cumprimento 
dos direitos, poderes e prerrogativas dos titu-
lares autárquicos do direito de oposição. Estes 
relatórios deverão ser remetidos aos titulares 
do direito de oposição para que sobre eles se 
pronunciem.
2. Titulares do direito de oposição
São titulares do Direito de oposição, nos termos 
do artigo 3º. da Lei nº. 24/98, de 26 de maio, 
os partidos políticos representados nos órgãos 
deliberativos das Autarquias Locais e que não 
estejam representados no correspondente ór-
gão executivo e ainda aqueles que, estando re-
presentados na Câmara Municipal, nenhum dos 
seus representantes assuma pelouros, poderes 
delegados ou outras formas de responsabilida-
de direta e imediata pelo exercício de funções 
executivas, bem como os grupos de cidadãos 
eleitores que, como tal, estejam representados 
em qualquer órgão autárquico.
3. Cumprimento do direito de oposição no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia
No Município de vila Nova de gaia no âmbito 
do Mandato Autárquico 2013 -2017 o partido 

Socialista, guilherme Aguiar juntos por gaia e 
gaia na Frente, detêm pelouros e poderes dele-
gados. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3º. 
da aludida lei n.º 24/98, são titulares do direito 
de oposição:
- A Coligação Democrática unitária [CDu], no 
Mandato 2013-2017, que iniciou em 21 de outu-
bro de 2013, está representada na Assembleia 
Municipal por três membros;
- o Bloco de Esquerda (B.E.), no mandato 2013-
2017, que iniciou em 21 de outubro de 2013, está 
representado na Assembleia Municipal por um 
membro;
De acordo com o Estatuto do Direito de opo-
sição e para o cumprimento do disposto na 
alínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º e do Anexo l 
da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, de se-
guida relatam-se, genericamente, as atividades 
que deram origem e contribuíram para o pleno 
cumprimento dos direitos, poderes e prerro-
gativas dos titulares autárquicos do direito de 
oposição:
3.1 Direito à informação
No decorrer do ano de 2016, os titulares de di-
reito de oposição do Município de vila Nova 
de gaia foram regularmente informados pelo 
Órgão Executivo e pelo presidente da Câmara, 
tanto de forma expressa como verbal, da ati-
vidade municipal, da tramitação dos principais 
assuntos de interesse público e da informação 
financeira do Município.
Assim, aos titulares do direito de oposição fo-
ram comunicadas informações no âmbito das 
alíneas s), t), u), x), e y) do n.º 1 do artigo 35º. e 
do n,º 4 do mesmo artigo da igualmente referi-
da lei n.º 75/2013, a saber:
- Informação sobre o andamento dos assuntos 
de interesse público relacionados com a ati-
vidade da Câmara, a qual foi enviada a todos 
os membros da Assembleia Municipal antes de 
cada sessão ordinária daquele órgão;
- resposta a todos os pedidos de informação 
apresentados pelos vereadores;
- resposta a todos os pedidos de informação 
comunicados pela mesa da Assembleia Muni-
cipal;
- resposta, em geral, às questões colocadas 
formal ou informalmente sobre o andamento 
dos principais assuntos do Município;
- promoção da publicação das decisões e deli-
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berações dos órgãos autárquicos e dos respe-
tivos titulares destinadas a ter eficácia externa;
- remessa à Assembleia Municipal das minutas 
das atas das reuniões do Executivo Municipal 
após a sua realização e das atas das reuniões 
deste mesmo Órgão, após aprovação.
3.2. Direito de consulta prévia
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 
5.º do Estatuto do Direito de oposição, foram 
facultados aos representantes dos partidos po-
líticos propostas dos planos e orçamentos Mu-
nicipais, resultando a sua aprovação dentro dos 
prazos legais.
3.3. Direito de participação
Foram dirigidos os convites aos membros elei-
tos da Assembleia Municipal, a fim de assegurar 
que estes pudessem estar presentes e/ou parti-
cipar em atos e eventos oficiais relevantes para 
o engrandecimento e desenvolvimento do Con-
celho de vila Nova de gaia. Foi, ainda, garan-
tida a distribuição de toda a correspondência 
remetida à Autarquia e destinada aos membros 
da Assembleia Municipal.
Foi, igualmente, assegurado à oposição o di-
reito de se pronunciar e intervir, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quaisquer ques-
tões de interesse público relevante, através da 
efetivação de pedidos de informação, moções, 
requerimentos, declarações políticas, esclareci-
mentos e protestos.
3.4. Direito de Depor
Atendendo que os eleitos locais acima referi-
dos não intervieram em qualquer comissão 
para efeitos do artigo 8º. do estatuto, não es-
teve o executivo sujeito a qualquer obrigação 
neste domínio, pelo que nada há a referir em 
relação ao exercício deste direito durante o pe-
ríodo em apreço.
3.5. Direito de pronúncia sobre o relatório de 
avaliação
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10.º 
do Estatuto do Direito de oposição, os titulares 
do direito de oposição dispõem do direito de se 
pronunciarem sobre o relatório, elaborado pelo 
órgão Executivo, de avaliação
do grau de observância do respeito pelos direi-
tos e garantias constantes no referido estatuto 
e, a pedido de qualquer desses titulares, pode o 
respetivo relatório ser objeto de discussão pú-
blica na Assembleia Municipal.

4. Conclusão
Em face do exposto, foram asseguradas, pela 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, as con-
dições adequadas ao cumprimento do estatuto 
do direito de oposição durante o ano de 2016, 
considerando como relevante o papel desem-
penhado pelo Executivo Municipal como garan-
te dos direitos dos eleitos locais da oposição.
Nestes termos, e em cumprimento do art.º 3º. 
e do n.º 2 do artigo 10º. do Estatuto do Direito 
da oposição, deve este relatório ser submetido 
ao Órgão Executivo e, posteriormente, enviado 
ao presidente da Assembleia Municipal de vila 
Nova de gaia e aos representantes dos partidos 
políticos titulares do direito de oposição na As-
sembleia Municipal.
Deve, ainda, este relatório ser publicado na pá-
gina oficial da internet do Município e no Bole-
tim Municipal.
vila Nova de gaias, 9 de maio de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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