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ASSEMBLEIA

A.1. mINUTA DA ATA 2
Aos dezasseis dias do mês de novembro do ano 
de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão Extra-
ordinária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi um voto de pesar, apresentado pelo Gru-
po Municipal do pSD, subscrito pela Mesa e por 
todos os Grupos Municipais “pelo falecimento 
da Senhora Dª. Maria Cármen Ferreira dos San-
tos, extremosa Mãe do Ex-Membro da Assem-
bleia Municipal, Dr. António Fernando dos San-
tos rocha”, aprovado por unanimidade. 
2) Foi o ponto 10º da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao pedido de abertura dos 
procedimentos concursais para recrutamen-
to para os cargos de direção intermédia de 2º. 
grau, nos termos dos artigos 12º e seguintes da 
lei 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação, 
para a Divisão de Contabilidade e Tesouraria e 
Divisão de Gestão de pessoal”, aprovado por 
Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 39 votos a favor (20 do pS, 14 do 
Grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia / pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN).
2) Foi o ponto 11º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à proposta de recrutamento de 45 
assistentes técnicos, área de infância e utiliza-
ção da reserva de recrutamento interna aos res-
tantes candidatos aprovados no procedimento 
concursal em apreço”, aprovado por Maioria, 
com 08 abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-
-pp) e 39 votos a favor (20 do pS, 14 do Grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia / pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN).
3) Foi o ponto 12º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à proposta de ocupação de 18 
postos de trabalho para o ano de 2018, da car-
reira geral de assistente operacional, área da in-
fância, através da utilização da reserva interna 
de recrutamento do procedimento concursal 
2/2016”, aprovado por Maioria, com 08 absten-
ções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 39 votos 
a favor (20 do pS, 14 do Grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN).
4) Foi o ponto 13º da ordem de Trabalhos 

“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à fixação das taxas de Der-
rama para vigorar no ano 2018”, aprovado por 
Maioria, com 10 votos contra (06 do pSD, 02 do 
CDS-pp e 02 da CDu), 01 abstenção do pAN 
e 36 a favor (20 do pS, 14 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia / pS e 
02 do BE).
5) Foi o ponto 14º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal à fixação da taxa de Imposto Municipal 
de Imóveis para vigorar no ano 2018”, aprovado 
por Maioria, com 11 votos contra (06 do pSD, 02 
do CDS-pp e 02 do BE e 01 do pAN), 02 absten-
ções da CDu e 34 votos a favor (20 do pS e 14 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia / pS).
6) Foi o ponto 15º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à participação variável no Imposto 
sobre o rendimento das pessoas (I.r.S.) - 2018”, 
aprovado por Maioria, com 08 votos contra (06 
do pSD, 02 do CDS-pp) e 39 votos a favor (20 
do pS, 14 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia / pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
7) Foi o ponto 16º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à Fixação da Taxa Municipal de 
Direitos de passagem - 2018”, aprovado por 
Maioria, com 03 votos contra (02 da CDu e 01 
do pAN) e 44 fotos a favor (20 do pS, 14 do 
Grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia / pS, 06 do pSD, 02 do CDS-pp e 02 
do BE). 
8) Foi o ponto 2º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao plano Municipal da Juventude”, 
aprovado por Maioria, com 02 abstenções da 
CDu e 45 votos a favor (20 do pS, 14 do Grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia / pS, 06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 
01 do pAN). 
9) Foi o ponto 3º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao plano Municipal de Desenvol-
vimento Social de vila Nova de Gaia 2017-2021”, 
aprovado por Maioria, com 08 abstenções (06 
do pSD e 02 do CDS-pp) e 39 votos a favor (20 
do pS, 14 do Grupo Municipal dos presidentes 
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de Junta de Freguesia / pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
10) Foi o ponto 4º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao plano para a Igualdade de 
Género, Cidadania e Não Discriminação 2017-
2021”, aprovado por unanimidade. 
11) Foi o ponto 5º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento do 
Exercício da Atividade de Guarda-Noturno no 
Município de vila Nova de Gaia e respetiva nota 
justificativa”, aprovado por Maioria, com 02 vo-
tos contra da CDu, 01 abstenção do pAN e 44 
votos a favor (20 do pS, 14 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia / pS, 06 
do pSD, 02 do CDS-pp e 02 do BE).
12) Foi o ponto 6º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento do 
Licenciamento Municipal de Atividades Diver-
sas e respetiva nota justificativa”, aprovado por 
Maioria, com 01 abstenção do pAN e 46 votos 
a favor (20 do pS, 14 do Grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 06 do 
pSD, 02 do CDS-pp 02 do BE e 02 da CDu). 
13) Foi o ponto 7º da ordem de Trabalhos, 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao projeto de Alteração ao 
regulamento Municipal de organização e Fun-
cionamento da polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia” aprovado por 10 votos contra (06 do 
pSD, 02 da CDu e 02 do CDS-pp), 03 absten-
ções (02 do BE e 01 do pAN) e 34 votos a favor 
(20 do pS e 14 do Grupo Municipal dos presi-
dentes de Junta de Freguesia / pS).
14) Foi o ponto 8º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao regulamento Municipal de 
Comércio a retalho Não Sedentário de vila 
Nova de Gaia” aprovado por Maioria, com 03 
abstenções (02 da CDu e 01 do pAN) e 44 vo-
tos a favor (20 do pS, 14 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia / pS, 06 
do pSD, 02 do BE, 02 da CDu e 02 do CDS-pp). 
15) Foi o ponto 9º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à Adesão do Município de vila 
Nova de Gaia ao pacto de Milão”, aprovado por 
unanimidade. 

16) Foi o ponto 17º da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao pedido de certidão de de-
claração de interesse público municipal de esta-
belecimento industrial, solicitado por Joaquim 
Miguel Batista Martins - processo nº 3253/17– 
rI – união de Freguesias de Sandim, olival, Le-
ver e Crestuma”, aprovado por Maioria, com 09 
abstenções (06 do pSD, 02 do CDS-pp e 01 do 
pAN) e 38 votos a favor (20 do pS, 14 do Grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia / pS, 02 do BE e 02 da CDu). 
17) Foi o ponto 18º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal ao pedido de certidão de declaração de 
interesse público municipal do pedido de regu-
larização de ampliação de estabelecimento in-
dustrial do tipo 3, solicitado por Isaías oliveira 
Dias - processo nº 3227/17– rI – união de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma – 
retificação do n.º. do processo”, aprovado por 
Maioria, com 09 abstenções (06 do pSD, 02 do 
CDS-pp e 01 do pAN) e 38 votos a favor (20 
do pS, 14 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia / pS, 02 do BE e 02 da 
CDu). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01 horas e 21 minu-
tos do dia 17 de novembro de 2017, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida, e assinada pela Senhora primeira Secre-
tária e pelo Senhor presidente da Assembleia 
Municipal e que foi aprovada por unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 21 horas e 46 minutos 
do dia 19 de outubro de 2017, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser assina-
da pela Senhora primeira Secretária e pelo Se-
nhor presidente da Assembleia Municipal, e que 
depois de lida, foi aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A.2. mINUTA DA ATA 3
Aos vinte e três dias do mês de novembro do 
ano de dois mil e dezassete, a Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão 
Extraordinária, tomou as seguintes delibera-
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ções: 
1) Foi a “Lista ordenada dos Candidatos a Mem-
bros da Comissão Executiva Metropolitana do 
porto, nos termos do art.º 74.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro”, aprovada por maioria, ten-
do votado 28 deputados, registando-se 16 vo-
tos a favor, 07 votos contra e 05 brancos. 
2) Foi o ponto 19.º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta quanto ao re-
gulamento provisório do Conselho Municipal 
de Segurança”, aprovado por Maioria, com 07 
abstenções (06 do pSD e 01 do pS) e os votos 
favoráveis do pS, Grupo Municipal dos presi-
dentes de Junta / pS, CDS-pp, BE, CDu e pAN. 
3) Foi no ponto 21.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do presidente de Junta de Freguesia 
e seu Substituto ao XXIII Congresso da ANMp, 
a realizar no próximo dia 09 de dezembro, em 
portimão” presente 01 Lista, denominada A 
tendo obtido 37 votos a favor, 01 votos nulos e 
09 votos brancos. Foram, pois, eleitos o Senhor 
presidente de Junta de Freguesia da união de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, Joaquim Cé-
sar ramos rodrigues como efetivo e o Senhor 
presidente de Junta de Freguesia de oliveira 
do Douro, Dário Soares Freitas da Silva, como 
suplente, pertencentes à Lista A. 
4) Foi no ponto 22.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição dos 09 (nove) representantes da As-
sembleia Municipal de vila Nova de Gaia no 
Conselho Municipal de Segurança de vila Nova 
de Gaia”, presente 01 Lista, denominada A ten-
do obtido 47 votos a favor, 00 votos nulos e 
00 votos brancos. Foram, pois, eleitos os Se-
nhores Manuel Benjamim Leite Soares, Carlos 
José pinto vergueiro, Sérgio Filhote Queirós, 
António Fernando dos Santos rocha, Nuno An-
dré da Mora Soares, Jorge Sarabando Moreira, 
paulo Alexandre ramos Figueiredo Soares, Fi-
lipe Miguel Cardoso oliveira e Sandra Tavares, 
pertencentes à Lista A.
5) Foi no ponto 23.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição dos 05 (cinco) representantes da As-
sembleia Municipal de vila Nova de Gaia no 
Conselho Municipal Económico-Social” presen-
te 01 Lista, denominada A tendo obtido 42 vo-
tos a favor, 00 votos nulos e 05 votos brancos. 
Foram, pois, eleitos os Senhores Deputados 
Albino pinto de Almeida, Jaime da Silva Quin-
tas, Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de 

Melo, pertencentes à Lista A. 
6) Foi no ponto 24.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do presidente de Junta de Freguesia 
ao Conselho Municipal de Educação” presente 
01 Lista, denominada A tendo obtido 34 votos 
a favor, 01 votos nulos e 12 votos brancos. Foi, 
pois, eleita a Senhora presidente de Junta de 
Freguesia de Canidelo, Maria José Gamboa, 
pertencente à Lista A. 
7) Foi no ponto 25.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do presidente de Junta de Freguesia 
ao Conselho Cinegético Municipal” presente 01 
Lista, denominada A tendo obtido 36 votos a 
favor, 01 votos nulos e 10 votos brancos. Foi, 
pois, eleito o Senhor presidente de Junta de 
Freguesia de S. Félix da Marinha, Carlos Alberto 
Gonçalves pinto, pertencente à Lista A. 
8) Foi no ponto 26.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do presidente de Junta de Freguesia 
para a Comissão Municipal de Defesa da Flo-
resta contra Incêndios, nos termos da Lei 14/04, 
de 08 de Maio”, presente 01 Lista, denominada 
A tendo obtido 36 votos a favor, 01 votos nulos 
e 10 votos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor 
presidente de Junta de Freguesia de Canelas, 
Arménio José pereira da Costa, pertencente à 
Lista A. 
9) Foi no ponto 27.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do representante da Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia no Conselho Con-
sultivo da reserva Natural Local do Estuário 
do Douro”, presente 01 Lista, denominada A 
tendo obtido 36 votos a favor, 01 votos nulos 
e 10 votos brancos. Foi, pois, eleito a Senhora 
Deputada Maria José Guerra Gamboa Campos, 
presidente da Junta de Freguesia de Canidelo, 
pertencente à Lista A. 
10) Foi o ponto 28.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do representante da Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia na Comissão Muni-
cipal à qual caberá decidir dos pedidos de ins-
talação e modificação de estabelecimentos de 
comércio a retalho, nos termos da Lei nº 12/04, 
de 30 de Março e da portaria nº 518/04, de 20 
de Maio”, presente 01 Lista, denominada A ten-
do obtido 36 votos a favor, 01 votos nulos e 10 
votos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor Depu-
tado José Manuel Almeida Couto, pertencente 
à Lista A. 
11) Foi o ponto 29.º da ordem de Trabalhos 
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“Eleição do representante da Assembleia Mu-
nicipal na Comissão Concelhia de Saúde”, pre-
sente 01 Lista, denominada A tendo obtido 35 
votos a favor, 01 votos nulos e 11 votos brancos. 
Foi, pois, eleito o Senhor Deputado vítor da Sil-
va pereira Canastro, pertencente à Lista A. 
12) Foi o ponto 30.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do representante da Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia no Conselho da Co-
munidade no ACES – Agrupamento de Centro 
de Saúde do Grande porto vII – Gaia”, presente 
01 Lista, denominada A tendo obtido 37 votos 
a favor, 01 votos nulos e 09 votos brancos. Foi, 
pois, eleita a Senhora Deputada Maria Fernanda 
da rocha Almeida de Morais e Sousa, perten-
cente à Lista A. 
13) Foi o ponto 31.º da ordem de Trabalhos 
“Eleição do representante da Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia no Conselho da Co-
munidade no ACES – Agrupamento de Centro 
de Saúde do Grande porto vIII - Espinho-Gaia”, 
presente 01 Lista, denominada A tendo obtido 
36 votos a favor, 01 votos nulos e 10 votos bran-
cos. Foi, pois, eleito o Senhor Deputado Joa-
quim António Dias Tavares, pertencente à Lista 
A. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 22 horas e 38 minu-
tos do dia 23 de novembro de 2017, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida, e assinada pela Senhora primeira Secre-
tária 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.

A.3. mINUTA DA ATA 4
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi a Ata nº. 01 de 19.10.2017, aprovada por 
unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art. 
34.º do CpA. 
2) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de pesar, apresentado pela 
Mesa e subscrito pela Mesa e pelos Grupos Mu-

nicipais do pS, Grupo Municipal presidentes de 
Junta de Freguesia / pS, pSD, CDS-pp e pAN, 
“pelo falecimento do Eng.º Belmiro de Azeve-
do”, aprovado por Maioria, com 02 votos contra 
da CDu, 02 abstenções do BE e 41 votos a favor 
(20 do pS, 13 do Grupo Municipal presidentes 
de Junta de Freguesia / pS, 05 do pSD, 02 do 
CDS-pp e 01 do pAN). 
b) Foi um voto de pesar, apresentado pelo pS, 
“pelo falecimento de Zé pedro dos “Xutos e 
pontapés””, aprovado por unanimidade. 
c) Foi uma proposta de recomendação, apre-
sentada pelos Grupos Municipais do pAN e BE, 
sobre “o não licenciamento de espetáculos 
circenses que utilizem animais não humanos”, 
rejeitada por Maioria, com 35 votos contra (20 
do pS e 15 do Grupo Municipal presidentes de 
Junta de Freguesia / pS), 10 abstenções (06 do 
pSD, 02 do CDS-pp e 02 da CDu) e 03 votos a 
favor (02 do BE e 01 do pAN). 
d) Foi uma proposta de recomendação, apre-
sentada pelo Grupo Municipal da CDu, “pela se-
gurança na circulação ferroviária”, rejeitada por 
Maioria, com 43 votos contra (20 do pS, 15 do 
Grupo Municipal presidentes de Junta de Fre-
guesia / pS, 06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 05 a 
favor (02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
e) Foi uma proposta de recomendação, apre-
sentada pelo Grupo Municipal da CDu, “Apoio à 
atividade do pescadores da Afurada”, aprovada 
por Maioria, 35 abstenções do pS (20 do pS e 
15 do Grupo Municipal presidentes de Junta de 
Freguesia / pS) e 13 votos a favor (06 do pSD 
e 02 do CDS-pp, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN). 
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: --
1) Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à Alteração à Estrutura Nuclear 
e Flexível da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia”, aprovado por Maioria, com 08 votos con-
tra (6 do pSD e 02 do CDS-pp), 03 abstenções 
(02 da CDu e 01 do pAN) e 37 votos a favor (20 
do pS e 15 do Grupo Municipal presidentes de 
Junta de Freguesia / pS e 02 do BE). 
2) Foi o ponto 4.1. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao plano e orçamento, às Normas 
de Execução orçamental e ao Mapa de pessoal 
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do Município de vila Nova de Gaia, para o ano 
de 2018”, aprovado por Maioria, com 08 votos 
contra (6 do pSD e 02 do CDS-pp), 06 absten-
ções (02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN) e 35 
votos a favor (20 do pS e 15 do Grupo Municipal 
presidentes de Junta de Freguesia / pS). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 45 minu-
tos do dia 01 de dezembro de 2017, da qual se 
lavrou a presente 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 21
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA EM 06 DE NovEM-
Bro DE 2017
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Drª. paula Cristina Mar-
tins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda.
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Drª. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues 
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela Garrido
horA DA ABErTurA:15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 15 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA

poNTo prÉvIo Nº 1
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar apresentou um voto de lou-
vor à pessoa do Senhor presidente da Câmara, 
prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues, pelos benefí-
cios que irá trazer ao Município de vila Nova de 
Gaia a sua eleição para presidente da AMp.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues, agradeceu o voto de lou-
vor, dizendo ser sua intenção servir o Município 
e a Área Metropolitana, como um todo. Disse 
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que este próximo tempo, irá ser particularmen-
te doloroso, nomeadamente, no ponto de vis-
ta da gestão de fundos, da preparação de um 
novo quadro e da questão dos transportes, que 
será o grande dossier da Área Metropolitana. 
referiu não votar o presente voto de louvor, por 
ser parte interessada.
Colocado o voto de Louvor à votação, foi o 
mesmo aprovado por maioria, por 8 votos a fa-
vor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-pp.

PreSIDÊNCIA/vereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 20 DA 
prIMEIrA rEuNIÃo Do Novo EXECuTIvo, 
rEALIZADA EM 21 DE ouTuBro 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 20 da primei-
ra reunião do novo executivo, realizada a 21 de 
outubro de 2017.
propoSTA DE FIXAçÃo DAS TAXAS DE DEr-
rAMA pArA vIGorAr No ANo 2018
EDoC/2016/57311
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. 
31.10.2017”
“propoSTA
ASSuNTo: DErrAMA
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº 1 do 
artigo 33º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais (rJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, compete à Câmara Municipal 
apresentar propostas à Assembleia Municipal 
sobre matérias da competência desta, designa-
damente, autorizar o lançamento de derramas 
(Cfr. al. d) do nº 1 do artigo 25º da rJAL);
o nº 1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro (regime Financeiro das Autarquias 
Locais), na sua atual redação, determina que os 
Municípios podem deliberar lançar anualmente 
uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% so-
bre o lucro tributável sujeito e não isento de im-
posto sobre o rendimento de pessoas coletivas 
(IrC), que corresponda à proporção do rendi-
mento gerado na sua área geográfica;

De acordo com o disposto no nº 12 do mesmo 
artigo “A assembleia municipal pode, sob pro-
posta da câmara municipal, deliberar lançar 
uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 
passivos com um volume de negócios no ano 
anterior que não ultrapasse (euro) 150 000”;
por seu turno, o º 2 do artigo 16º do mesmo 
diploma legal, estabelece que a “…assembleia 
municipal pode, por proposta da câmara mu-
nicipal, através de deliberação fundamentada 
que inclui a estimativa da respetiva despesa fis-
cal, conceder isenções totais ou parciais, obje-
tivas ou subjetivas, relativamente aos impostos 
e outros tributos próprios.”
Estas prerrogativas legais, para além de serem 
um instrumento de política financeira, devem 
ser também um instrumento de política econó-
mica e social, de apoio às pequenas e médias 
empresas, enquanto entidades dinamizadoras 
da economia local.
Assim:
proponho que a Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia delibere aprovar e submeter à Assem-
bleia Municipal, de acordo com a alínea ccc) 
do nº 1 do artigo 33º e alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 25º, ambos do rJAL, para aprovação por 
este órgão deliberativo, a fixação das taxas de 
Derrama, sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento de pes-
soas coletivas (IrC), no exercício de 2017, bem 
como da isenção daquele mesmo imposto, nas 
seguintes condições:
1- De acordo com o nº 1 e 12 do artigo 18º da Lei 
73/2013, de 3 de setembro (regime Financeiro 
das Autarquias Locais), na sua atual redação, 
seja fixada a taxa de derrama nos seguintes va-
lores:
- 1,5% para empresas com um volume de negó-
cios superior a € 150.000;
- 1,25% para empresas com um volume de ne-
gócios até € 150.000;
2 - Ao abrigo do disposto no nº 2, do artigo 16º 
do mesmo diploma legal, as empresas que se fi-
xaram no concelho em 2017 e criaram, ou man-
tiveram, durante esse período, cinco ou mais 
postos de trabalho, ficam isentas, em 2018, do 
pagamento da derrama;
3 - Que o produto da sua cobrança seja afeto, 
no ano de 2018, ao financiamento dos investi-
mentos, que constarão do plano plurianual de 
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Investimentos e orçamento para esse ano.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 31 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues) ”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou proposta alternativa, que a 
seguir se transcreve:
“propoSTA
DErrAMA pArA 2018
Incidindo a taxa de Derrama sobre o lucro tri-
butável sujeito e não isento de Imposto sobre 
o rendimento das pessoas Coletivas (IrC), jul-
gamos ser importante utilizar este instrumento, 
como forma de fidelizar e incentivar o tecido 
empresarial a fixar-se no concelho de Gaia.
Múltiplos exemplos de concelhos com elevado 
potencial empresarial, como é o caso da Maia, 
Famalicão, vale de Cambra, São João da Madei-
ra, entre outros, que ao apostarem forte numa 
política de incentivos empresariais através de 
vários instrumentos, entre outros a Derrama, 
orgulham-se hoje de possuir um tecido empre-
sarial forte e coeso, capaz de gerar emprego, 
receita e estabilidade para esses concelhos. 
Adicionalmente, hoje é matéria consensual em 
portugal a necessidade de redução da fiscalida-
de aplicável às nossas empresas, no sentido de 
lhes proporcionar maior competitividade, para 
poderem enfrentar nas melhores condições, os 
mercados, em particular os externos.
Sendo o concelho de Gaia, um concelho onde 
maioritariamente o tecido empresarial é cons-
tituído por micros, pequenas e médias empre-
sas, é importante criar incentivos e benefícios 
fiscais para estas empresas, onde muitas vezes, 
algumas centenas de euros a mais em caixa, re-
presentam muito mais de que alguns possam 
imaginar.
Sendo Gaia um concelho onde o desemprego 
nos últimos anos atingiu valores muito acima da 
média nacional, é importante olhar para aque-
les que querendo regressar ao mercado de tra-
balho, optaram por criar a sua própria empresa, 
muitas vezes com a atribuição antecipada do 
seu próprio subsídio de desemprego, pago de 
uma só vez.
É para estas microempresas, que também de-
vemos dedicar particular atenção, tornando 
Gaia num concelho atrativo.

Assim e em alternativa à proposta que é pre-
sente Câmara, que em nada altera as taxas já 
em vigor, propomos que:
1. De acordo com o nº 1 e nº 10º do artigo 18º, da 
Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o 
regime Financeiro das Autarquias Locais, seja 
fixada a taxa da derrama nos termos seguintes:
a) 1,25% para as empresas com volume de ne-
gócios superior a 150 mil euros fazendo-se 
equiparar a taxa normal à taxa reduzida deste 
imposto;
b) Isenção da tributação de Derrama para as 
empresas com volume de negócios até 150 mil 
euros;
c) Isenção da tributação de Derrama durante 3 
anos para as empresas que se fixem no Conce-
lho em 2018 e desde que criem e mantenham 
durante esse período, pelo menos um posto 
de trabalho, caso seja microempresas, ou 5 ou 
mais postos de trabalho, caso seja uma pME;
d) Isenção da tributação de Derrama durante 3 
anos, para as empresas que transfiram durante 
o ano de 2018 a sua sede social e a sua direção 
efetiva para o concelho de Gaia e aí permane-
çam por um período nunca inferior a cinco anos.
2. Que o produto da sua cobrança seja afeto, no 
ano 2018, ao financiamento dos investimentos, 
que constarão do plano plurianual de Investi-
mentos e orçamento para esse ano.
vila Nova de Gaia, 6 de novembro de 2017
os vereadores do pSD”
o Sr. presidente disse que o concelho da Maia, 
por exemplo, tem uma dinâmica industrial há 
muitos anos e uma derrama no valor de 1,5, tal 
como vila Nova de Gaia, e não dispõe deste 
critério de isenção para empresas que se loca-
lizem ou que criem 5 ou mais postos de traba-
lho. Que, em segundo lugar, o desemprego é 
um flagelo do país, mas vila Nova de Gaia é o 
2º concelho do país que mais reduziu a taxa de 
desemprego nos últimos 4 anos. Em terceiro 
lugar, a Câmara Municipal tem tido o cuidado 
de criar uma série de isenções, aprovadas de 
forma transparente, e que por vezes, tem uma 
importância superior à derrama, porque ela é 
alargada aos licenciamentos municipais. refe-
riu que a proposta por si apresentada, deverá 
ser submetida à votação. Disse que as propos-
tas para serem objeto de votação, devem ser 
apresentadas com uma antecedência de 48h, 
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relativamente à data da reunião de Câmara, o 
que não foi o caso, motivo pelo qual a propos-
ta agora apresentada pelo Senhor vereador, Dr. 
José Joaquim Cancela Moura, não será subme-
tida à votação.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de Fixação das Ta-
xas de Derrama, para vigorar no ano 2018, nos 
termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE FIXAçÃo DA TAXA DE IMpoS-
To MuNICIpAL DE IMÓvEIS pArA vIGorAr 
No ANo 2018
EDoC/2017/57320
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. 
31.10.2017”
“propoSTA
ASSuNTo: IMpoSTo MuNICIpAL DE IMÓvEIS
Considerando que:
- Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº 1 
do artigo 33º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais (rJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, compete à Câmara Municipal 
apresentar propostas à Assembleia Municipal 
sobre matérias da competência desta, designa-
damente, fixar anualmente o valor da taxa do 
imposto municipal sobre imóveis (Cfr. Al. d) do 
nº 1 do artigo 25º da rJAL);
- o nº 14 do artigo 112º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo 
DL 287/2003, de 12 de Novembro, na sua reda-
ção atual, determina que a taxa a aplicar, bem 
como as suas majorações e/ou minorações, de-
vem dar entrada na Direção Geral dos Impostos 
até 31 de dezembro;
- Nos termos do nº 5 do artigo 112º daquele 
Código, compete ao Município, mediante pro-
posta da Câmara e deliberação da Assembleia 
Municipal, a fixação anual da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis a aplicar em cada ano, 
dentro dos limites previstos na alínea c) do nº 1 
da mesma disposição legal;
- Nos termos da alínea c) do nº 1 do citado ar-
tigo 112º a taxa aplicável aos prédios urbanos é 
a seguinte (redação da Lei nº 7-A/2016, de 30 

de março):
- prédios urbanos: 0,3% a 0,45%
- o nº 8 do mesmo artigo 112º permite que, me-
diante deliberação da Assembleia Municipal, se 
majore até 30% a taxa de Imposto relativamen-
te a prédios urbanos degradados, consideran-
do-se como tais os que, face ao seu estado de 
conservação, não cumpram, satisfatoriamente, 
a sua função ou façam perigar a segurança de 
pessoas e bens (redação da Lei nº 64-B/2011, 
de 30 de dezembro).
Assim
proponho que a Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia delibere aprovar e submeter à Assem-
bleia Municipal, de acordo com a alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º e alínea d) do nº 1 do artigo 
25º, ambos do rJAJ, para aprovação por este 
órgão deliberativo, a fixação da Taxa de Impos-
to Municipal sobre Imóveis, para vigorar no ano 
2018:
1. Ao abrigo do nº 5 do artigo 112º do DL 
287/2003, de 12 de Novembro (Código do Im-
posto Municipal sobre Imóveis – CIMI), fixar a 
taxa de 0,44% para prédios urbanos contem-
plados na alínea c) do nº 1 do artigo 112º do CIMI. 
Este valor aplica-se a todas as famílias;
2. Nos termos e para efeitos do disposto no nº 
8 do artigo 112º do CIMI, fixar a majoração de 
30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos 
degradados, considerando-se como tais todos 
os imóveis relativamente aos quais, nos termos 
da legislação administrativa em vigor, tenham 
sido ordenadas pela Câmara Municipal, obras 
de conservação ou beneficiação, por fazerem 
perigar a segurança de pessoas e bens.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 31 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues) ”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou uma proposta alternativa, 
que a seguir se transcreve:
“propoSTA
TAXA DE IMI – IMpoSTo MuNICIpAL SoBrE 
IMÓvEIS pArA 2018
para o ano de 2018, a proposta que é presente 
à Câmara, aponta para uma redução da taxa de 
IMI para prédios urbanos de 0,445% para 0,44% 
que se traduz em termos percentuais numa di-
minuição de cerca de 1%.
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Significa isto na prática e tomando como exem-
plo, um prédio urbano avaliado em 100.000 
euros, que um gaiense proprietário dum imó-
vel deste valor, passará a pagar no ano de 2018 
em vez de 445 euros de IMI, 440 euros, ou seja 
menos 5 euros por ano, o equivalente a uma 
poupança mensal de 42 cêntimos.
Gaia tem sido ao longo dos últimos anos um 
dos Municípios do Grande porto a praticar das 
mais elevadas taxas de IMI, senão mesmo a 
mais elevada em 2017, com 0,445%, não acom-
panhando outros exemplos tão próximos de 
nós, como é o caso da cidade do porto, que 
tem apostado numa redução significativa deste 
imposto, daí resultando um benefício claro em 
termos de poupança fiscal e consequente au-
mento de rendimento disponível.
Sendo as taxas de IMI em 2017 de 0,32% no 
porto, 0,35% em Gondomar, 0,36% em valon-
go, 0,39% na Maia e 0,425% em Matosinhos, 
torna-se difícil perceber as razões pelas quais 
Gaia continua a apostar na taxa de IMI mais alta 
do Grande porto, penalizando de uma forma 
injusta todos os gaienses e criando condições 
penalizadoras para quem pretende investir no 
mercado imobiliário de Gaia.
Em Gaia e infelizmente para os gaienses, maio-
ritariamente incluídos na chamada classe mé-
dia, onde a poupança fiscal tem redobrada 
importância, tal não vai novamente ser possí-
vel em 2018, tendo em conta a proposta agora 
apresentada, dada a quase total ausência de 
poupança fiscal para os seus proprietários.
Aliás, esta estratégia de reduções da taxa de 
IMI da ordem do 1%, já se vem sendo habitual ao 
longo dos últimos anos e apenas têm servido 
de “slogan” de propaganda política eleitoralis-
ta, dado que em termos práticos em pouco ou 
nada beneficiaram os gaienses, que desde 2013 
até 2017, apenas viram reduzir a sua taxa de IMI 
de 0,475% para 0,445% equivalente a cerca de 
6% em quatro anos.
Esta proposta, não indo ao encontro dos an-
seios dos gaienses, que estamos certos, dese-
jariam, uma maior redução da taxa do IMI, vem 
assim cavar e acentuar as desigualdades atual-
mente existentes nesta matéria entre o conce-
lho de Gaia e os seus vizinhos, gerando impos-
tos diferenciados e penalizadores, capazes de 
influenciar negativamente a decisão de compra 

de quem eventualmente estivesse a ponderar 
adquirir casa, para simplesmente investir ou até 
vir residir para o concelho de Gaia.
Também não deve ser ignorada a evolução alta-
mente positiva e crescente da conjuntura imo-
biliária em portugal e em particular no Grande 
porto, que associada ao clima de recuperação 
económica, tem a capacidade para gerar acrés-
cimos muito significativos em termos de recei-
tas de IMI e também de IMT, que em muito po-
dem compensar uma maior redução da taxa do 
IMI para 2018.
Nesse sentido propomos:
1- Que a Câmara Municipal de Gaia delibere, re-
duzir em cerca de 10% a taxa de IMI para 2018, 
alterando a base da taxa atual de 0,445% para 
0,40%, aplicável a prédios urbanos contempla-
dos na alínea c), do nº 1, do artigo 112º, do CIMI.
2- Nos termos e para efeitos do disposto no nº 
8, do citado artigo 112º do CIMI, fixar a majo-
ração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios 
urbanos (prédios e terrenos) degradados ou 
abandonados, acompanhando as diligências 
encetadas pela Câmara nesse sentido.
vila Nova de Gaia, 6 de novembro de 2017
os vereadores do pSD”
o Sr. presidente disse que, neste mandato, a 
taxa não baixou de 0.475 para 0.445. Que a taxa 
baixou de 0.5 para 0.445. Disse que em 2013 
quando a Câmara Municipal baixou a taxa para 
0.475, ela vinha de uma taxa máxima que tinha 
durado 16 anos, sempre nos limites máximos. 
Disse que os municípios têm sido vítimas de 
um frenesim legislativo do ponto de vista fiscal, 
que trata de reduzir impostos que têm impacto 
municipal apenas, como é o caso do IMI. Que o 
limite máximo de IMI fixado em 0.5 reduziu para 
0.45, por decisão do Governo, impedindo que 
a Câmara Municipal e as que necessitam, utili-
zassem o IMI para o reequilíbrio financeiro. Que 
esta era um pouco a situação da Câmara Muni-
cipal de vila Nova de Gaia e se é incompreen-
sível para alguns que têm esta taxa de IMI, dei-
xa de ser incompreensível quando se olha para 
o porto que teve uma gestão de qualidade do 
Dr. rui rio, para a Maia, para Matosinhos, etc, 
que não deixaram as Câmaras semi-falidas. Que 
quando não se tem a Câmara semi-falida, existe 
mais margem para apoiar fiscalmente as pesso-
as, por isso é que a Câmara Municipal fez uma 
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evolução de 1% ao ano, porque o compromisso 
com os gaienses é não dar tudo a todos, mas à 
medida que diminui a perigosidade económica 
financeira da Câmara Municipal, isso é refletido 
nos cidadãos. Lembrou que também se pode 
fazer a comparação com a utilização e o retor-
no que se dá às famílias através do orçamento 
municipal, que tributou o IMI em 0,44 de acor-
do com a proposta feita e o retorno é simples, 
nomeadamente, livros e apoios escolares até ao 
12º ano e apoio na ação social com programa 
de arrendamento. Que o que está a acontecer é 
um apoio generalizado que por ser universalis-
ta verso classe média, também se ancora numa 
dupla lógica, por um lado controlo das contas 
através da cobrança fiscal contida, por outro 
lado, esta proposta, parecendo que é uma pro-
posta que diminui apenas 0,005, corresponde 
a uma perda de receita de 600 ou 800 mil eu-
ros, conforme aquilo que se vier a apurar com 
o último pagamento de dezembro. Que neste 
momento, estando debaixo de um plano de 
saneamento financeiro, entende que é simulta-
neamente rigoroso e ambicioso, a Câmara Mu-
nicipal ter esta descida paulatina, porque não 
é uma descida de ano concreto ou eleitoral, é 
uma solução que espera que seja para continu-
ar se a Câmara Municipal continuar posicionada 
no “verde”, pelo que, mantêm a sua proposta. 
Assim, a proposta por si apresentada é aquela 
que é submetida a votação pelos motivos que, 
por si, já foram expostos.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse estar a falar objetivamente de 
um imposto e da fixação da taxa desse impos-
to para o ano 2018. relativamente ao passado, 
disse estar descomprometido e relativamente 
aos 16 anos que vigorou o limite máximo, lem-
brou que houve fatores de legislação nacional 
que assim determinaram até determinada altu-
ra e, desde 2007/2008 até 2013, não havia a mí-
nima condição, devido à conjuntura económica 
do país, para que se fizesse de um modo dife-
rente. Que o que está em causa e que deve ser 
ponderado, é que no que diz respeito à relação 
custo/benefício, era preferível que o Município 
pudesse ir um pouco mais além e sabe o impac-
to que tem a descida a 10% e que pode ser per-
feitamente acomodada quer tendo em conta os 
resultados do exercício da Câmara quer a situ-

ação do imobiliário do país, que tende a cres-
cer. relativamente a este compromisso com os 
Gaienses, entende valer a pena acomodar este 
esforço financeiro que poderia equivaler a cerca 
de 4 milhões de euros, sendo que isso poderia 
ser compensado por estas receitas e este clima 
mais favorável. Disse que em 2013 o presiden-
te da Câmara dizia que queria reduzir o IMI em 
14% face ao valor máximo estabelecido pela Lei 
para ambos os casos (rústico e urbano) e uma 
majoração do aumento do IMI em 50% nos pré-
dios urbanos, pelo que, sensibilizam a Câmara 
para a necessidade de desagravar do ponto de 
vista fiscal os Gaienses.
o Sr. presidente disse que o seu compromis-
so de majoração de 50% de há quatro anos, 
foi obstaculizado porque a legislação nacional, 
neste momento, impõe 30% como limite máxi-
mo às majorações de IMI. Quanto aos 14%, de-
safia o Sr. vereador a fazer a conta da redução 
de 0.5 para 0.445 e verá que não se ficou mui-
to longe, apesar de que, quando fez esse com-
promisso, não sabia que, após 16 anos, iria cair 
nas suas mãos a sentença da vL9 e da CIMpor. 
Que não consegue perceber que se diga que o 
IMI, neste momento, afeta a compra de casas, 
porque se há Município que tem visto crescer o 
IMI, é vila Nova de Gaia, o que significa que o 
aquecimento ou sobreaquecimento da questão 
imobiliária está a ocorrer em Municípios como 
o de vila Nova de Gaia. Disse que a Câmara 
Municipal não sobrevaloriza nenhumas recei-
tas, mas respeita a Lei. Entende que o IMI é um 
instrumento de política fiscal interessante, mas 
não é o único, porque existem outros de políti-
ca redistributiva que se faz pela interseção de 
um programa municipal de apoio ao arrenda-
mento; por um programa de apoio nas escolas; 
por um não aumento das refeições escolares 
desde há 4 anos; pela incorporação nas Águas 
de Gaia do aumento da água; ou seja, uma sé-
rie de dimensões que significam poupança para 
as famílias. Disse não entender como é possível 
retirar 4 milhões de euros da receita municipal, 
existindo um plano de saneamento financeiro e 
um pAEL por fechar. Que a questão do aumen-
to da taxa máxima do IMI de 2007 ou de 2013, 
nada tem a ver com a conjuntura económica, 
tem a ver com o facto do Município ter sobres-
crito um spread e um pAEL onde se obrigava a 
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ter as taxas máximas dos impostos, mas, feliz-
mente, no plano de saneamento financeiro, isso 
não aconteceu, porque foi feito um plano onde 
se define a receita e depois pode-se obter a re-
ceita ou pela redução da despesa, o que signifi-
ca uma redução do impacto orçamental ou por 
um aumento da receita que não significa taxas 
máximas. Disse que a proposta por si apresen-
tada é aquela que é submetida a votação, pelos 
motivos que, por si, já foram expostos.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de Fixação da Taxa 
de Imposto Municipal de Imóveis para vigorar 
no ano 2018, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE pArTICIpAçÃo vArIÁvEL No 
IMpoSTo SoBrE o rENDIMENTo DAS pES-
SoAS SINGuLArES (IrS) – ANo 2018
EDoC/2017/57314
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. 
31.10.2017”
“propoSTA
ASSuNTo: pArTICIpAçÃo vArIÁvEL No IM-
poSTo SoBrE o rENDIMENTo DAS pESSoAS 
SINGuLArES (IrS)
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº 1 do 
artigo 33º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais (rJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, compete 
à Câmara Municipal apresentar propostas à As-
sembleia Municipal sobre matérias da compe-
tência desta, designadamente, em matéria de 
exercício dos poderes tributários conferidos ao 
Município, (cfr. Al. c) do nº 1 do artigo 25º da 
rJAL);
o nº 1 do artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro (regime Financeiro das Autarquias 
Locais), na sua redação atual, determina que, 
os municípios têm direito, em cada ano, a uma 
participação variável até 5% no Imposto sobre 
o rendimento das pessoas Singulares (IrS) dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na respe-
tiva circunscrição territorial, relativa aos rendi-
mentos do ano imediatamente anterior.

o nº 2 do artigo 26º deste mesmo diploma de-
termina que a participação no IrS depende de 
deliberação sobre a percentagem de IrS pre-
tendida pelo Município, a qual deve ser comu-
nicada à Direção-Geral dos Impostos, até 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que respei-
tam os rendimentos;
Assim:
proponho que a Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia delibere aprovar e submeter à Assem-
bleia Municipal, de acordo com a alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º e alínea c) do nº 1 do artigo 
25º, ambos do rJAL, para aprovação por este 
órgão deliberativo, a fixação de uma participa-
ção de 5% no IrS dos sujeitos passivos com do-
micílio fiscal em vila Nova de Gaia, nos termos 
do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 26º do regi-
me Financeiro das Autarquias Locais, aprovada 
pela Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, na sua 
redação atual.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 31 de 
outubro de 2017.
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues)”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou uma proposta alternativa, 
que a seguir se transcreve:
“propoSTA
pArTICIpAçÃo vArIÁvEL No IrS pArA 2018
o nº 1, do artigo 26º, da Lei nº 73/2013, de 3 
de setembro, que aprovou o regime Financei-
ro das Autarquias Locais, na sua redação atual, 
determina que, os municípios têm direito, em 
cada ano, a uma participação variável até 5% no 
Imposto sobre o rendimento das pessoas Sin-
gulares (IrS), dos sujeitos passivos com domi-
cílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior.
Sendo a devolução de uma parte destes 5%, 
uma prática que tem vindo a consolidar-se ao 
longo dos últimos anos por muitos dos 308 Mu-
nicípios que existem em portugal, importa real-
çar, que relativamente ao IrS de 2016, liquidado 
em 2017, 102 autarquias comunicaram às Finan-
ças a sua intenção de devolver uma parcela do 
IrS, o que significa que 33% das autarquias uti-
lizam já esta prática, como forma de apoiar e 
reforçar o rendimento disponível das famílias 
residentes no seu concelho.
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E se existem casos, como Albufeira, onde a re-
tenção é nula, correspondendo pois à devolução 
total, existem casos de municípios de grande 
dimensão onde a devolução embora reduzida, 
é já uma prática corrente, fruto de retenções 
inferiores a 5% como é o caso de Sintra (4%), 
Braga (4,4%), Coimbra (4,5%) entre outros.
Lisboa, a maior cidade do país, retêm 2,5%, de-
volvendo aos seus residentes os restantes 2,5%, 
ou seja, 50%.
Nesse sentido, entendemos que, face às con-
dições adversas de uma conjuntura sócio eco-
nómica que se arrasta há já vários anos e com 
efeitos visíveis também entre os gaienses, se 
justifica por parte do Município uma medida de 
desagravamento fiscal desta natureza, pelo que 
se propõe que:
A Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, de-
libere aprovar e submeter à Assembleia Muni-
cipal, de acordo com a alínea ccc), do nº 1, do 
artigo 33º e alínea c), do nº 1, do artigo 25º, am-
bos da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, a fixação de uma participação de 
2,5% no IrS dos sujeitos passivos com domicí-
lio fiscal em vila Nova de Gaia, nos termos do 
disposto no nº 1 e nº 2, do artigo 26º, também 
do mesmo regime Financeiro das Autarquias 
Locais.
vila Nova de Gaia, 6 de novembro de 2017.
os vereadores do pSD”
o Sr. presidente referiu ser a proposta por si 
apresentada aquela que é submetida a votação 
pelos motivos que, por si, já foram expostos.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de participação va-
riável no Imposto sobre o rendimento das pes-
soas Singulares (IrS), nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DA TAXA MuNICIpAL DE DIrEIToS 
DE pASSAGEM – ANo 2018
EDoC/2017/57318
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. 
31.10.2017”
“propoSTA
ASSuNTo: TAXA MuNICIpAL DE DIrEIToS DE 

pASSAGEM
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea n) do artigo 
14º da Lei nº 73/2013, de 03/09 (regime Finan-
ceiro das Autarquias Locais), na sua redação 
atual, os Municípios podem cobrar taxas previs-
tas na lei a seu favor;
Nos termos do artigo 106º da lei nº 5/2014, de 
10 de fevereiro, os direitos e encargos relativos 
à implantação, passagem e atravessamento de 
sistemas, equipamentos e demais recursos de 
empresas que fornecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao públi-
co, em local fixo, dos domínios público e priva-
do municipal podem dar origem ao estabele-
cimento de uma taxa municipal de direitos de 
passagem, doravante abreviada TMDp;
Nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 106º 
da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua re-
dação atual, a TMDp é determinada com base 
na aplicação de um percentual sobre o total da 
faturação mensal emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, 
para todos os clientes finais do correspondente 
município;
Nos termos da alínea b) do nº 3, do artigo 106º 
do referido diploma legal, o percentual da TMDp 
é aprovado anualmente por cada Município até 
ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a 
que se destina a sua vigência, sendo que aquele 
percentual não pode ultrapassar os 0,25%;
Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 25º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, compete à Assembleia Municipal, sob pro-
posta da Câmara, aprovar as taxas municipais e 
fixar o respetivo valor;
Nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º 
do rJAL, compete à Câmara Municipal apre-
sentar à Assembleia Municipal propostas sobre 
matérias da competência desta.
proponho:
Que a Câmara Municipal de vila Nova de Gaia 
delibere aprovar e submeter à Assembleia Mu-
nicipal, de acordo com a alínea ccc) do nº 1 do 
artigo 33º e alínea b) do artigo nº 1 do artigo 
25º, ambos rJAL, para aprovação por este ór-
gão deliberativo, a fixação da Taxa Municipal de 
Direitos de passagem (TMDp), prevista no ar-
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tigo 106º da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, 
na sua redação atual, em 0,25% para vigorar no 
ano 2018.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 31 de 
outubro de 2017.
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues)”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a proposta da Taxa Municipal de Direitos de 
passagem – ano 2018, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
ATrIBuIçÃo DA BoLSA rICArDo QuArES-
MA – LISTA FINAL DE CANDIDAToS 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.10.2017”
o ponto foi retirado e será submetido à próxi-
ma reunião de Câmara.
propoSTA Do proCEDIMENTo DE ELABo-
rAçÃo Do rEGuLAMENTo QuE proCEDE À 
CrIAçÃo DA TAXA MuNICIpAL TurÍSTICA DE 
vILA NovA DE GAIA  
EDoC/2017/57294
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a abertura do procedimento 
de elaboração do regulamento que procede à 
criação da Taxa Municipal Turística de vila Nova 
de Gaia, nos termos propostos.
ATA DE AuDIÊNCIA DE DISCuSSÃo E JuL-
GAMENTo – AuTor: MINISTÉrIo pÚBLICo; 
ArGuIDo: pAuLo FErNANDo MAGALhÃES 
vIEIrA DA SILvA; ASSISTENTE: vILA NovA 
DE GAIA – MuNICÍpIo E ouTro(S) – proC. 
6780/16.4T9vNG
EDoC/2017/56770
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. 
30.10.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo CELE-
BrADo ENTrE A AGÊNCIA porTuGuESA Do 
AMBIENTE, Ip E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA – CANDIDATurA “ALIMENTAçÃo 
ArTIFICIAL DAS prAIAS A SuL rIBEIrA Do 
rALo, LAvADorES E DuNAS MAr”
EDoC/2017/56270
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. 
20.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o contrato interadministrativo 
celebrado entre a Agência portuguesa do Am-
biente, Ip e o Município de vila Nova de Gaia, 
relativo à candidatura “Alimentação Artificial 
das praias a Sul da ribeira do ralo, Lavadores e 
Dunar Mar”, nos termos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo CELE-
BrADo ENTrE A AGÊNCIA porTuGuESA Do 
AMBIENTE, Ip E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA – CANDIDATurA “rEForço E rEA-
JuSTAMENTo Do SISTEMA DE CoNSoLIDA-
çÃo DuNAr DE vILA NovA DE GAIA NAS Zo-
NAS DE vALADArES, FrANCELoS E S. FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2017/56274
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o contrato interadministrativo 
celebrado entre a Agência portuguesa do Am-
biente, Ip e o Município de vila Nova de Gaia, 
relativo à candidatura “reforço e reajustamen-
to do Sistema de Consolidação Dunar de vila 
Nova de Gaia nas Zonas de valadares, France-
los e S. Félix da Marinha”, nos termos apresen-
tados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2016/2017 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo CuLTurAL E DESporTIvA 
DE GuLpILhArES hÓQuEI 1944 – ApoIo À 
ATIvIDADE DESporTIvA
EDoC/2017/56834
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o contrato programa de de-
senvolvimento desportivo 2016/2017 a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação Cultural e Desportiva de Gulpilhares 
hóquei 1944, para apoio à atividade desportiva, 
nos termos apresentados.
proCESSo DISCIpLINAr INSTAurADo À 
TrABALhADorA FÁTIMA CrISTINA DA SILvA 
NEvES vIEIrA
EDoC/2017/15270
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 2 vo-
tos em branco e 9 votos a favor, precedido de 
escrutínio secreto, aplicar à trabalhadora Fá-
tima Cristina da Silva Neves vieira, a pena de 
despedimento disciplinar prevista na alínea d) 
do nº 1 do artigo 180º, caracterizada no nº 5 do 
artigo 181º e cujos efeitos estão previstos no nº 
4 do artigo 182º, todos da LTFp, nos termos do 
relatório Final da Instrutora do processo Disci-
plinar.
pEDIDo DE pAGAMENTo DE 3 prESTAçÕES, 
Do vALor DE € 718,02, rELATIvo A DESLo-
CAçÃo A LISBoA, SoLICITADo pELo FuTE-
BoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2017/51278
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pagamento em 3 prestações, do va-
lor de € 718,02 (setecentos e dezoito euros e 
dois cêntimos) em dívida pelo Futebol Clube 
de Gaia, sendo que, o valor de cada prestação 
mensal, corresponde ao total da dívida, dividido 
pelo número de prestações autorizado, acresci-
do de juros, contados sobre o montante da dí-
vida desde o termo do prazo para pagamento 

até à data de pagamento efetivo de cada uma 
das prestações, nos termos propostos.
pEDIDo DE ABErTurA DoS proCEDIMEN-
ToS CoNCurSAIS pArA rECruTAMENTo 
pArA oS CArGoS DE DIrEçÃo INTErMÉDIA 
DE 2º. GrAu, NoS TErMoS DoS ArTIGoS 12º 
E SEGuINTES DA LEI 49/2012, DE 29 DE AGoS-
To, NA ATuAL rEDAçÃo, pArA A DIvISÃo DE 
CoNTABILIDADE E TESourArIA E DIvISÃo 
DE GESTÃo DE pESSoAL
EDoC/2017/57316
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a abertura dos procedimentos 
concursais para recrutamento para os Cargos 
de Direção Intermédia de 2º. Grau, nos termos 
dos artigos 12º e seguintes da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto, na atual redação, para a Divisão 
de Contabilidade e Tesouraria e Divisão de Ges-
tão de pessoal, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para designação do 
júri do concurso, nos termos do nº. 1 do Artigo 
13º. da Lei nº. 49/2012 de 29 de agosto.

DePArTAmeNTo De ASSUNToS JUrIDICoS
EMprEITADA DE rEQuALIFICAçÃo DA FrEN-
TE FLuvIAL Do rIo Douro, No ArEINho DE 
AvINTES – I FASE – pEDIDo DE ADIANTAMEN-
To DE vALor
EDoC/2017/42948
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido formulado por M. Couto Alves, 
Construções SA, nos termos da Informação nº 
17.64/DCAJrM de 30 de outubro de 2017.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 
FINANÇAS

BALANço DE TrANSIçÃo Do ÓrGÃo Au-
TÁrQuICo – 19 DE ouTuBro DE 2017
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EDoC/2017/56804
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. 
27.10.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCEDIMENTo ADMINISTrATIvo CoNDu-
CENTE À CoNTrATAçÃo DE uM EMprÉS-
TIMo DE CurTo prAZo (ATÉ Ao MoNTAN-
TE DE € 7.500.000,00) NA MoDALIDADE DE 
CoNTA CorrENTE, NoS TErMoS Do DIS-
poSTo NoS ArTIGoS 49º E 50º, AMBoS DA 
LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBro
EDoC/2017/56782
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, o seguinte:
1. Aprovar a abertura do procedimento admi-
nistrativo conducente à contratação de um em-
préstimo de curto prazo (até ao montante de 
€ 7.500.000,00) na modalidade de conta cor-
rente, nos termos do disposto nos artigos 49º e 
50º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro e de acordo;
2. Convidar as Instituições de Crédito a apre-
sentarem propostas para contratação desta 
operação de financiamento, nos termos da mi-
nuta anexa, sugerindo-se, desde já, a consulta 
às seguintes entidades bancárias: Caixa Geral 
de Depósitos; Banco Santander Totta; Banco 
Comercial português; Banco BpI; Novo Banco; 
Caixa de Crédito Agrícola e Banco Bilbao vis-
caya Argentaria;
3. Que, após análise das propostas e apreciado 
do mérito das mesmas, seja remetida à Assem-
bleia Municipal, para autorização, a contratação 
do empréstimo aqui informado, nos termos do 
disposto nos artigos 49º da Lei nº 73/2013 e alí-
nea f) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro;
4. Dispensar a audiência prévia nos termos do 
disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 103º do 
CpA.
TrANSFErÊNCIA pArA AS JuNTAS DE FrE-

GuESIA – AGoSTo 2017
EDoC/2017/56796
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: “Autorizo. Cabi-
mente-se e comprometa-se. À Câmara para ra-
tificação. 30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 30.10.2017 que aprovou as transfe-
rências para as Juntas de Freguesia – agosto de 
2017, nos termos propostos.
propoSTA pArA AQuISIçÃo Do TErrENo 
DA ANTIGA DE CErâMICA E FuNDIçÃo DAS 
DEvESAS, vILA NovA DE GAIA
EDoC/2017/57018
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 para 
conhecimento. 31.10.2017”
o Sr. presidente disse ser uma proposta que ca-
rece de posterior decisão. Que esta é uma de-
cisão do presidente da Câmara e entende que 
aquele espaço é decisivo para o futuro coletivo 
do Município e vai-se lutar até as últimas instân-
cias, para se conseguir adquiri-lo por um valor 
elevado, porque implica uma construção brutal 
licenciada desde 2009 e porque se pretende 
preservar aquele espaço. Disse que a Câmara 
propõe comprar o terreno para a construção 
de um parque de estacionamento subterrâneo, 
de um museu da cerâmica que ocupará uma 
pequena parcela de terreno, sendo o restante 
destinado a espaço público que corresponde 
a 13.000m2 para fruição dos munícipes. Que o 
valor de mercado são 2 milhões e 600 mil euros 
pedido pelo Millenium e o valor que a Câmara 
pretende pagar, são 2 milhões e 200 mil euros.
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que os vereadores do pSD acompanham 
o interesse que a Câmara Municipal manifes-
tou e acham que vai enriquecer o património 
do Município. Que tendo em consideração os 
13.000m2,o valor de mercado e o financiamen-
to que se propõe a 100%, será um negócio mui-
to interessante e enriquecedor para o patrimó-
nio municipal. Que acompanham igualmente a 
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preocupação de que exista um parque público 
e um espaço museológico numa área importan-
te para vila Nova de Gaia, sendo que, se hou-
ver essa aquisição, os vereadores do pSD em 
momento próprio, também terão opinião sobre 
o procedimento que gostariam que fosse ado-
tado para a implementação deste investimento 
no Município.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
hASTA pÚBLICA LoTES urBANIZAçÃo DE 
CANCELA DA CruZ – SANDIM – ALIENAçÃo 
LoTE 28
EDoC/2017/34927
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a adjudicação definitiva do 
lote nº 28 do Empreendimento habitacional 
da Cancela da Cruz, na união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, a Liliana va-
nessa Batista Lopes, nos termos informados.
hASTA pÚBLICA LoTES urBANIZAçÃo DE 
CANCELA DA CruZ – SANDIM – ALIENAçÃo 
LoTE 14
EDoC/2017/37084
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: “ Adjudique-se. À 
Câmara. 30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a adjudicação definitiva do 
lote nº 14 do Empreendimento habitacional da 
Cancela da Cruz, na união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, a Andreia pa-
trícia Guedes oliveira, nos termos informados.
hASTA pÚBLICA pArA ALIENAçÃo DA vILLA 
vELLuDo, SITA NA ruA DELFIM DE LIMA, Nº. 
2131, FrEGuESIA DE CANELAS.
EDoC 2017/57317
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. 
31.10.2017”

o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Mou-
ra disse ser da opinião dos vereadores do pSD 
que, atendendo ao valor patrimonial, histórico e 
efetivo do edifício de Canelas, aquilo que o Sr. 
presidente referiu, poderia ser retomado, por-
que existe um projeto que não sabe se chegou 
à fase da adjudicação, onde para além da Junta 
de Freguesia também estaria previsto um audi-
tório, uma vez que a área de logradouro permi-
tirá a sua construção. Que da parte dos verea-
dores do pSD e atendendo à hasta pública e à 
alienação ser feita num valor base relativamen-
te baixo para a localização do edifício, enten-
de que se poderia rentabilizar este património. 
Que é dito que poderia haver custos com a de-
molição, mas os mesmos poderiam ser trans-
formados em custos de reconstrução, uma vez 
que se pretende que o edifício seja preservado 
e assim rentabilizá-lo e evitar o seu estado de 
degradação. Que os vereadores do pSD enten-
dem que em vez desta hasta pública, o edifí-
cio devia manter-se no património municipal e 
retomar-se a ideia da Junta de Freguesia e do 
auditório, cujo projeto de arquitetura já estava 
aprovado.
o Sr. presidente disse que a villa velludo é um 
edifício em ruínas. Que se está a falar de 80.500 
euros e mais todo um investimento enorme que 
vai ter que haver na reabilitação do edifício. por 
outro lado, não existe consenso na freguesia 
relativamente à Junta de Freguesia localizar-se 
no referido edifício, porque foi aprovado na As-
sembleia de Freguesia uma proposta que visava 
partir de um projeto de raiz, que já está adjudi-
cado para o terreno em frente à atual Junta de 
Freguesia e que consiste na construção de uma 
junta de freguesia nova e que tem um auditório 
decente. Disse que a Câmara Municipal avan-
çou com um projeto novo, com a aprovação 
da Junta e da Assembleia de Freguesias, que o 
projeto foi lançado a concurso e trata-se de um 
valor significativo quando se junta o auditório, 
tendo ganho a empresa Edilages e que a obra 
está prestes a iniciar-se. Disse que este proces-
so é presente à Câmara Municipal, porque, ao 
contrário do que o Sr. vereador refere, não há 
nenhuma lógica pública para a utilização do es-
paço, porque no novo edifício sede da Junta de 
Freguesia, para além de um auditório decente 
para cerca de 200 pessoas, inclui uma bibliote-
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ca, serviços administrativos, gabinetes de exe-
cutivo e resolve-se o problema da ampliação 
das instalações da GNr, porque é pressuposto 
da Câmara Municipal que, com a saída da Junta 
de Freguesia, ocorra a ocupação do espaço ou 
pela GNr ou pela Associação. Disse que, neste 
momento, trata-se de um edifício que não tem 
qualquer valor do ponto de vista municipal.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a alienação da vila velludo, 
em hasta pública, com um valor base de 70% 
do valor agora apurado, ou seja, 115.000,00 € 
x 70% = 80.500,00 €, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

rEQuALIFICAçÃo DA FrENTE FLuvIAL Do 
rIo Douro No ArEINho DE AvINTES – 1ª. 
FASE – propoSTA DE ADICIoNAL Ao CoN-
TrATo
EDoC 2017/57054
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS-pp, aprovar a Informação INT-
-CMvNG/2017/25854, da Direção Municipal de 
Infraestruturas e Espaços públicos.
proCEDIMENTo por CoNCurSo pÚBLICo 
NoS TErMoS DA ALÍNEA A) Do ArTº. 19 Do 
CÓDIGo DoS CoNTrAToS pÚBLICoS, Apro-
vADo pELo DECrETo LEI Nº. 18/2008 DE 29 
DE JANEIro, pArA A EMprEITADA DE “pATA 
– pLATAForMA DE ACoLhIMENTo E TrATA-
MENTo ANIMAL (1ª. FASE)” – rELATÓrIo FI-
NAL E ADJuDICAçÃo
EDoC/2017/29817
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 para 
adjudicação. 27.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, aprovar o relatório Final e a adjudicação 
da empreitada de “pata – plataforma de Aco-

lhimento e Tratamento Animal (1ª Fase) à Em-
presa Edilages, SA, pelo valor de € 296.320,68 
(duzentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte 
euros e sessenta e oito cêntimos), nos termos 
informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

hASTA pÚBLICA pArA A ATrIBuIçÃo Do 
DIrEITo DE EXpLorAçÃo DE 13 LoJAS No 
MErCADo DA AFurADA – CoNSTITuIçÃo 
Do JÚrI
EDoC/2017/55694
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a hasta pública para a “Atri-
buição do Direito de Exploração de 13 Lojas no 
Mercado da Afurada” e a constituição do Júri 
do procedimento, nos termos informados.
propoSTA DE ATrIBuIçÃo ATrAvÉS DE 
SorTEIo, por ATo pÚBLICo, DoS LoCAIS DE 
vENDA NAS FEIrAS DE CANIDELo E CArvA-
LhoS 
EDoC/2017/56968
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de “Atribuição, 
através de sorteio, por ato público, dos locais 
de venda nas Feiras de Canidelo e Carvalhos” 
e a constituição da Comissão responsável pelo 
procedimento, nos termos informados.
propoSTA DE rECruTAMENTo DE 45 AS-
SISTENTES TÉCNICoS, ÁrEA DE INFâNCIA E 
uTILIZAçÃo DA rESErvA DE rECruTAMEN-
To INTErNA AoS rESTANTES CANDIDAToS 
AprovADoS No proCEDIMENTo CoNCur-
SAL EM AprEço 
EDoC/2017/55842
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, autorizar o seguinte:
1- Existindo no mapa de pessoal para 2017, na 
presente data, 45 postos vagos na carreira de 
assistente técnico para a área de educação, 
o recrutamento de mais 10 trabalhadores, em 
complemento dos 35 inicialmente previstos, 
recorrendo-se, para tanto, à lista de candidatos 
admitidos nos três métodos de seleção;
2- Que seja aplicado, de imediato, o 3º método 
de seleção, aos demais candidatos admitidos 
nos primeiros dois métodos (prova de conheci-
mento e avaliação psicológica), permitindo que 
em 2018, caso a proposta do mapa de pessoal 
venha a ser aprovada, sejam ocupados postos 
na área identificada até satisfação das necessi-
dades reportadas pelos competentes serviços 
da Direção Municipal para a Inclusão Social, re-
correndo-se para o efeito à reserva de recruta-
mento interna que venha a ser constituída.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE oCupAçÃo DE 18 poSToS 
DE TrABALho pArA o ANo DE 2018, DA 
CArrEIrA GErAL DE ASSISTENTE opErA-
CIoNAL, ÁrEA DA INFâNCIA, ATrAvÉS DA 
uTILIZAçÃo DA rESErvA INTErNA DE rE-
CruTAMENTo Do proCEDIMENTo CoNCur-
SAL 2/2016
EDoC 2017/55722
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
31.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, autorizar o seguinte:
1- Que seja aplicado, de imediato, o 3º método 
de seleção aos candidatos admitidos nos pri-
meiros dois métodos (prova de conhecimento e 
avaliação psicológica), permitindo que quer em 
2017 quer em 2018, caso a proposta de mapa de 
pessoal venha a ser aprovada, sejam ocupados 
postos na área identificada até satisfação das 
necessidades reportadas pelos competentes 

serviços da Direção Municipal para a Inclusão 
Social, recorrendo-se para o efeito à reserva de 
recrutamento interna constituída;
2- prevendo-se que no mapa de pessoal para 
2017, em dezembro, fiquem disponíveis postos 
na carreira de assistente operacional na área da 
educação, na sequência da conclusão do con-
curso 1/2016 (recrutamento de assistentes téc-
nicos para a área da educação), o recrutamen-
to de mais 18 trabalhadores, em complemento 
dos inicialmente previstos, recorrendo-se, para 
tanto, à lista de candidatos admitidos nos três 
métodos de seleção.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MADALE-
NA INÁCIA FErNANDES CAMpoS
EDoC/2017/57149
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o apoio ao arrendamento no 
âmbito da Gaia+Inclusiva, solicitado por Mada-
lena Inácia Fernandes Campos, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por DINA TE-
rESA SIMÕES MArTINS
EDoC/2017/54262
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp aprovar o apoio ao arrendamento no 
âmbito da Gaia+Inclusiva, solicitado por Dina 
Teresa Simões Martins, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por GuILhEr-
MINA TEIXEIrA vELoSA DA CruZ
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EDoC/2017/55169
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o apoio ao arrendamento no 
âmbito da Gaia+Inclusiva, solicitado por Gui-
lhermina Teixeira velosa da Cruz, nos termos 
informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por LÍDIA rA-
QuEL FErrEIrA TAvArES
EDoC/2017/54238
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o apoio ao arrendamento no 
âmbito da Gaia+Inclusiva, solicitado por Lídia 
raquel Ferreira Tavares, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA Mu-
NICIpAL DE MArAvEDI), No vALor DE € 
2.762,50 (DoIS MIL SETECENToS E SESSEN-
TA E DoIS EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
pArA o ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo 
por AppACDM
EDoC/2017/56819
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (piscina Municipal de Maravedi), no 
valor de € 2.762,50 (dois mil setecentos e ses-
senta e dois euros e cinquenta cêntimos), para 
o ano letivo 2017-2018, solicitado pela AppA-
CDM, nos termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE), No vALor DE € 
3.562,50 (TrÊS MIL QuINhENToS SESSENTA 
E DoIS EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
pArA o ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo 
por AppACDM
EDoC/2017/56844
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas municipais pela utilização de equipamentos 
municipais (piscina Municipal de vila d’Este), no 
valor de € 3.562,50 (três mil quinhentos sessen-
ta e dois euros e cinquenta cêntimos), para o 
ano letivo 2017-2018, solicitado pela AppACDM, 
nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNTe

pEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLArAçÃo DE 
INTErESSE pÚBLICo MuNICIpAL DE ESTABE-
LECIMENTo INDuSTrIAL, SoLICITADo por 
JoAQuIM MIGuEL BATISTA MArTINS - pro-
CESSo Nº 3253/17 – rI – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA
EDoC/2017/56970
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a declaração de interesse pú-
blico municipal do estabelecimento industrial, 
solicitado por Joaquim Miguel Batista Martins 
- processo nº 3253/17– rI – união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
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por ANTÓNIo CArLoS DAS NEvES MADu-
rEIrA roLo E GuNDEGA GrINSTEINE - pro-
CESSo Nº 4946/17 – CErT. – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2017/57060
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de certidão para 
constituição de regime de compropriedade, 
solicitado por António Carlos das Neves Madu-
reira rolo e Gundega Grinsteine - processo nº 
4946/17 – CErT. – união de Freguesias de San-
ta Marinha e S. pedro da Afurada, nos termos 
informados.  
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MArIA vIrGÍNIA FErNANDES MAChADo 
FErrEIrA E MArIA ISABEL ANDrÉ MAChA-
Do pErEIrA - proCESSo Nº 4878/17 – CErT. 
– uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/57063
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de certidão para 
constituição de regime de compropriedade, so-
licitado por Maria virgínia Fernandes Machado 
Ferreira e Maria Isabel André Machado pereira 
- processo nº 4878/17 – CErT. – união de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.  
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITA-
Do por CLÁuDIA MArIANA CArDoSo MA-
ChADo E ouTroS - proCESSo Nº 4503/17 – 
CErT. – FrEGuESIA DA MADALENA
EDoC/2017/57208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de certidão para 
constituição de regime de compropriedade, so-
licitado por Cláudia Mariana Cardoso Machado 
e outros - processo nº 4503/17 – CErT. – Fre-
guesia da Madalena, nos termos informados.  
pEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLArAçÃo DE 
INTErESSE pÚBLICo MuNICIpAL Do pEDI-
Do DE rEGuLArIZAçÃo DE AMpLIAçÃo DE 
ESTABELECIMENTo INDuSTrIAL Do TIpo 
3, SoLICITADo por ISAÍAS oLIvEIrA DIAS - 
proCESSo Nº 3227/17 – rI – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA – rETIFICAçÃo Do Nº. Do proCESSo
EDoC/2017/43390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, retificar a deliberação da reunião pú-
blica de Câmara de 21/08/2017, quanto ao nú-
mero do processo, onde consta – “processo nº. 
33227/17 – rI” passe a constar “processo nº. 
3227/17 – rI”.
Mais foi deliberado submeter o presente reti-
ficação a aprovação da Assembleia Municipal.

GAIUrb UrbANISmo e HAbITAÇÃo em
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
SETEMBro 2017
EDoC/2017/56777
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. 
30.10.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIverSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 15 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 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (prof. Dr. Eduardo vi-
tor rodrigues) 

b.2. ATA N.º 22
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA EM 20 DE NovEMBro 
DE 2017
prESENTES:
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura 
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª paula Cristina Mar-
tins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda 
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Drª. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º 
patrocínio Miguel vieira de Azevedo 

SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela Garrido
horA DA ABErTurA: 16 horas e 5 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 20 mi-
nutos. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA

poNTo prÉvIo Nº 1
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo apresentou um voto de la-
mento pela retirada da cidade do porto da Co-
missão do Mercado de valores Mobiliários.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Sr. vereador, Dr. Duarte António reis Bestei-
ro referiu-se ao anúncio lançado pelo Governo 
sobre o financiamento a aproveitar pelas Autar-
quias Locais sobre a eficiência energética.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que o plano e orça-
mento para 2018 está fechado, que os partidos 
da oposição foram ouvidos e que a preocupa-
ção manifestada pelo Sr. vereador está pre-
vista no referido plano, porque é uma luta do 
Município ao longo dos anos. Disse que, neste 
momento, adjudicou-se um projeto-piloto para 
a iluminação pública, numa parceria com uma 
entidade que permite a partilha da poupança. 
Que por questões meramente burocráticas e 
dos concorrentes, houve um atraso, mas Gaia 
foi pioneira nessa área e está tudo preparado 
para que, aquando a abertura das linhas de cré-
dito, a Câmara Municipal possa candidatar-se. 
Disse que recentemente abriu um aviso nesse 
âmbito, só que o critério estava de tal manei-
ra fechado que o investimento a ser feito pela 
Câmara Municipal, dificilmente seria posterior-
mente ressarcido e o concurso ficou deserto a 
nível nacional. Disse que conseguiu-se revitali-
zar o projeto Elena que é um projeto de man-
datos anteriores e que estava sem nenhum tipo 
de enquadramento e houve a necessidade do 
Município devolver cerca de 1 milhão de euros 
ao projeto Elena do Banco Europeu de Investi-
mento. Que a Câmara Municipal está preocupa-
da com esta área, a qual será a área de eleição 
para o presente mandato.
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poNTo prÉvIo Nº 3
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
questionou sobre a realização do rED BuLL ou 
não em 2018, por um lado, e sobre os custos 
suportados com a logística pelos Municípios do 
porto e de vila Nova de Gaia, para além dos 
custos relativos ao contrato de financiamento 
com a Turismo do porto e do Norte de portugal.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Aguiar 
disse que o evento foi realizado no rio Douro, 
porque o local onde o evento estava programa-
do sofreu alterações, ou seja, o candidato desis-
tiu. Que a vaga foi aproveitada e ficou acordado 
que os 2,5 milhões de euros seriam suportados 
pelo Turismo de portugal versus CCDrN versus 
Fundos Europeus e os restantes 500 mil euros 
seriam divididos entre os dois municípios. Que 
este foi o custo que a organização recebeu pela 
realização do rEDBuLL. Que numa reunião rea-
lizada ficou acordado que o porto e Gaia supor-
tariam custos mais ou menos idênticos e que o 
porto seria mais onerado do que vila Nova de 
Gaia, devido à reabilitação da pista do aeródro-
mo e ao aluguer da Alfândega do porto e Gaia 
suportaria o custo dos serviços prestados pela 
pSp e as indemnizações às operadoras maríti-
mas/turísticas. Que nunca foi dito por parte da 
organização da rEDBuLL que em 2018 seria 
certa a realização do evento. Disse que o Mi-
nistro da Economia, aquando da sua vinda ao 
evento, fez declarações públicas à comunica-
ção social e referiu que fariam tudo para que 
em 2018 o rEDBuLL se realizasse novamente 
no rio Douro. Que o evento é muito dispendioso 
e que a contrapartida, em termos de benefícios, 
para os dois Municípios, foi excelente.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que aquilo que 
o Sr. vereador Dr. Cancela Moura referiu não é 
contraditório. Que a vontade de ter o rEDBuLL 
é dos presidentes de Câmara, mas é necessá-
rio ter as condições para o realizar. Disse que 
a prova é de interesse nacional, pelo que, deve 
ser esse interesse a patrocinar a prova. Que o 
rEDBuLL não se realizará em 2018, mas irão 
ocorrer outras provas da mesma dimensão e 
mais baratas, que irão atrair outros públicos a 
vila Nova de Gaia.

PreSIDÊNCIA/vereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 21 DA 
rEuNIÃo orDINÁrIA, rEALIZADA EM 06 DE 
NovEMBro 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 21 da reunião 
ordinária, realizada em 06 de novembro de 
2017.
ATrIBuIçÃo DA BoLSA rICArDo QuArES-
MA – LISTA FINAL DE CANDIDAToS 
EDoC/2017/59273
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. 
30.10.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a listagem final das candida-
turas à Bolsa ricardo Quaresma, nos termos 
apresentados.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo saiu da reunião.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo pArA IM-
pLEMENTAçÃo Do proJETo EDuCATIvo 
“GAIA@prENDE+” No âMBITo DA CoMpo-
NENTE DE ApoIo À FAMÍLIA ANoS LETIvoS: 
2015/16 E 2016/17
EDoC/2017/57649
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. 10.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, 7 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, ratificar o despacho do Sr. presidente datado 
de 10.11.2017, que aprovou o relatório final relati-
vo à monitorização do protocolo de Colabora-
ção para Implementação do projeto Educativo 
“Gaia@prende+”, no âmbito da componente de 
apoio à Família, anos letivos 2015/2016, nos ter-
mos apresentados.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo entrou na reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA por SErvIçoS prESTADoS pELA po-



25

 Nº 85 | NovEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

LÍCIA MuNICIpAL, NA rEGuLArIZAçÃo DE 
TrâNSITo JuNTo Do ouTLET DE GrIJÓ, No 
vALor DE € 156,86 (CENTo E CINQuENTA E 
SEIS EuroS E oITENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/57303
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. 
02.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura fez a seguinte intervenção:
DISpENSA DE pAGAMENTo DE TAXAS E LI-
CENçAS, uTILIZAçÃo DE vIATurAS E EQuI-
pAMENToS MuNICIpAIS E SErvIçoS prESTA-
DoS pELo MuNICÍpIo
Cerca de 90% da ordem de trabalhos da pre-
sente reunião, corresponde a pedidos de dis-
pensa de pagamento de taxas e licenças, que 
se quantificam em cerca de 150.000 euros a 
que o Município renuncia como receita.
A este ritmo, de quinze em quinze dias, estas 
isenções e dispensas de pagamento poderão 
ascender a cerca de 3.600.00 euros por ano.
Assim parece ser a regra, uma vez que dos 
elementos disponíveis, e no que tange apenas 
a metade do mandato anterior, ou seja, 2013, 
2104 e 2015, esta prática traduziu-se na não ar-
recadação de 5.300.000 euros, dos quais, es-
tranhamente 3.500.000 euros tiveram como 
beneficiários empresas.
A título de exemplo e tomando apenas os pedi-
dos de isenção da presente reunião:
a) utilização do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
Auditório Municipal e outros equipamentos 
municipais, 7.183,12 euros;
b) Direção Municipal de Administração e Fi-
nanças, por utilização de viaturas municipais, 
5.705,13 euros;
c) Direção Municipal de Infraestruturas e Es-
paços públicos, por interrupções de trânsito, a 
Juntas de Freguesia, mas também a empresas, 
9.974,04 euros;
d) Direção Municipal de Inclusão Social, por uti-
lização de equipamentos municipais, sobretudo 
por carenciados, escolas e IpSS, 9.605,13 euros.
Se não nos choca que o Município implemente 
uma política de isenções ou reduções do pa-

gamento de taxas e licenças, como forma de 
apoio às escolas, IpSS, instituições culturais e 
desportivas, bombeiros e até Juntas de Fregue-
sia, já nos parece obsceno a falta de equidade 
desta política de dispensa ou isenção de paga-
mento de taxas e licenças, praticada na Dire-
ção Municipal de urbanismo e Ambiente, quer 
seja através do uso do poder discricionário da 
Câmara, quer seja materializado no regime de 
benefícios fiscais e incentivos financeiros, no 
âmbito de uma estratégia de regeneração urba-
na, nomeadamente das Áreas de reabilitação 
urbana.
Na verdade, fica provado à saciedade que, quem 
mais beneficia, em qualquer destas situações, 
são os grandes investidores, em detrimento do 
pequeno comerciante ou do particular, que pre-
tenda construir ou reabilitar a sua casa.
uma regra muito pouco republicana, para quem 
se diz de esquerda e cultiva, pelo menos, a retó-
rica dos mais desprotegidos. Até será caso para 
dizer que o pS quando é poder convive sempre 
bem com o poder económico.
Na verdade, não parece fazer qualquer sentido, 
nos casos que hoje são presentes para delibera-
ção que o Município, a título de exemplo, deixe 
de cobrar as seguintes receitas:
a) Às Águas de Gaia, EM, SA, 27.956,29 euros, 
por TMu (ponto 104);
b) Ao condomínio praça Manuel Silva reis, 
2.300 euros, por licença de ocupação do espa-
ço público (ponto 105);
c) À Mystic real Estate, SA, mais conhecida por 
Douro Azul ou Mário Ferreira, 14.610,03 euros, 
por licença de ocupação de edifício, licença de 
construção e compensação urbanística (ponto 
111);
Aqui com a agravante da taxa de compensação 
urbanística recair apenas em empreendimentos 
de dimensão relevante, como contrapartida da 
sobrecarga e impacto urbanístico que repre-
sentam estes projetos. Não se justifica, por isso, 
que uma taxa criada para agravar o interessado 
seja objeto de redução.
d) À Berço da vida, Lda., 26.255,17 euros, por 
licença de obras e TMu, com isenção total, jus-
tificada por obras de relevante interesse muni-
cipal (ponto 112);
e) Américo Alves da rocha, 4.097,59 euros, 
por licença de obras e TMu, com isenção total 



CâMArA MuNICIpAL

Nº 85 | NovEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

26

para a construção de uma habitação unifamiliar 
(ponto 114);
f) À oporto Boeira Garden hotel, Lda., 54.000 
euros, por licença de ocupação do espaço pú-
blico (ponto 116);
Importa lembrar que a licença de ocupação do 
espaço é tributada como contrapartida da utili-
zação específica e exclusiva de um interessado 
de um espaço que é de todos, pelo que nestes 
casos é uma receita justa que está a ser desper-
diçada, tendo em conta o clima de conjuntura 
favorável do sector imobiliário.
Se um hotel de cinco estrelas é dispensado de 
pagar esta taxa, como é que se pode exigir que 
um particular seja tributado pela colocação de 
andaimes para o reboco e pintura das fachadas 
de sua casa?
por outro lado, estamos convictos que não são 
estas isenções que inviabilizam os investimen-
tos desta natureza ou dimensão.
g) À LuCIuS, Lúcio da Silva Azevedo & Filos, 
SA, 2.041,20 euros, pela licença de ocupação de 
espaço público, relativo às obras do Mercado 
Municipal da Beira-rio (ponto 120);
h) À ponte D. Maria pia – Circuitos Turísticos, 
SA, 2.348 euros, pela taxa de concessão de au-
torização de utilização (ponto 122);
i) A Mário Nuno dos Santos Ferreira, da Douro 
Azul, 1.234 euros, pela taxa de concessão de au-
torização de utilização (ponto 123);
Esta política de isenções, é de todo em todo 
incompatível com a situação de saneamento fi-
nanceiro imposta ao Município e cria situações 
de clara desigualdade entre os agentes econó-
micos e os próprios munícipes.
ou se revêm as taxas ou se alteram os regula-
mentos.
Importará, por isso, face ao elevado de pedidos, 
avaliar os critérios de redução e isenção e pro-
ceder à revisão da regulamentação em vigor, 
apertando a malha, privilegiando a existência 
de reduções parciais em vez de isenções totais 
das receitas devidas, por exemplo através da fi-
xação de um valor mínimo para o serviço pres-
tado, para a cedência dos equipamentos e das 
viaturas municipais, sem prejuízo de situações 
de precariedade e insuficiência económica ver-
dadeiramente excecionais e devidamente com-
provadas.
Assim, reservamo-nos no direito de, casuistica-

mente, e ainda que, com margem de erro, votar 
em conformidade com este entendimento, não 
obstante a fundamentação legal de alguns dos 
pedidos, porquanto em matéria de tributação 
fiscal, o Município está obrigado a criar regras 
de equidade e tratar todos por igual.
vila Nova de Gaia, 20.11.2017
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que a Câmara tem 
critérios na análise dos pedidos de isenções e 
dispensas de taxas e está convicta do que está 
a isentar e de que está a perder receita muni-
cipal, permitindo dessa forma, que cada em-
presa possa investir em vila Nova de Gaia. Que 
um particular quando tem a sua obra integrada 
numa Aru e solicita, por exemplo, a isenção da 
taxa de ocupação de espaço público para a re-
abilitação da fachada do seu imóvel, a Câmara 
Municipal isenta-o. Que o porto Boeira hotel 
tem o mesmo tratamento que qualquer outro 
Munícipe quando pretende fazer o mesmo tipo 
de obra.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse saber que existe um regime espe-
cífico relativamente às Aru’s, mas quer o poder 
discricionário quer a regulamentação em vigor, 
deveria haver um critério mais apertado e com 
equidade.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que as isenções vota-
das em Câmara Municipal, estão regulamenta-
das.
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a dispensa parcial de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela polícia Munici-
pal, na regularização de trânsito junto do outlet 
de Grijó, solicitado pela união de Freguesias de 
Grijó e Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL, No EvENTo DA “proCIS-
SÃo EM hoNrA Nª. SENhorA Do roSÁrIo 
DE SANDIM”, No vALor DE € 119,16 (CENTo E 
DEZANovE EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DAS FrEGuESIAS 
DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/54716
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a dispensa parcial de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela polícia Mu-
nicipal, no evento da “procissão em honra Nª. 
Senhora do rosário de Sandim”, solicitado pela 
união das Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA por SErvIçoS prESTADoS pELoS 
BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA DE 
GAIA, No vALor DE € 107,10 (CENTo E SETE 
EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
EDuArDo DINIS vASCoNCELoS DA CoSTA
EDoC/2017/43686
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa por 
serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores 
de vila Nova de Gaia, no valor de € 107,10 (cen-
to e sete euros e dez cêntimos), solicitado por 
Eduardo Dinis vasconcelos da Costa, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELA CoN-
FErÊNCIA vICENTINA FEMININA DE vALA-
DArES
EDoC/2017/58159
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, no valor de € 650,00 (seiscentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pela Conferência vicentina Feminina de vala-
dares, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELo or-

FEÃo DE vALADArES
EDoC/2017/59301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
o ponto foi retirado da ordem de Trabalhos, 
tendo sido adiado “sine die”.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE TE-
ATro EDuArDo BrAZÃo, SoLICITADo pELA 
ESCoLA DE MÚSICA DE pEroSINho
EDoC/2017/56948
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, solicitado pela Escola de Música 
de perosinho, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo MIrAMAr IMpÉrIo DE vILA ChÃ
EDoC/2017/58813
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, no valor de € 650,00 (seiscentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pela Associação Miramar Império de vila Chã, 
nos termos informados. 
A Sra. vereadora, Engª paula Cristina Martins 
Carvalhal saiu da reunião.  
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELo CEN-
Tro rECrEATIvo DE MAFAMuDE
EDoC/2017/58434
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, no valor de € 650,00 (seiscentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pelo Centro recreativo de Mafamude, nos ter-
mos informados.
A Sra. vereadora, Engª paula Cristina Martins 
Carvalhal entrou na reunião e saiu da reunião o 
Sr. vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto. 
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL DE S. pEDro DE vILAr Do pA-
rAÍSo
EDoC/2017/56942
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, no valor de € 650,00 (seiscentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pelo Centro Social de S. pedro de vilar do para-
íso, nos termos informados.
o Sr. vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto entrou 
na reunião.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo CuLTurAL E rECrEATIvA DE SEr-
ZEDo
EDoC/2017/55326
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, no valor de € 650,00 (seiscentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pela Associação Cultural e recreativa de Serze-
do, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDI-

TÓrIo MuNICIpAL DE GAIA, No vALor DE € 
750,00 (SETECENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELA ACA-
DEMIA DE MÚSICA DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/58948
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório Muni-
cipal de Gaia, no valor de € 750,00 (setecentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pela Academia de Música de vilar do paraíso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDI-
TÓrIo MuNICIpAL DE GAIA, No vALor DE € 
750,00 (SETECENToS E CINQuENTA EuroS), 
ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELo Jor-
NAL GAIA SEMANÁrIo
EDoC/2017/55296
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório Muni-
cipal de Gaia, no valor de € 750,00 (setecentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pelo Jornal Gaia Semanário, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDI-
TÓrIo MuNICIpAL DE GAIA, No vALor DE 
€ 750,00 (SETECENToS E CINQuENTA Eu-
roS), ACrESCIDo DE IvA, SoLICITADo pELA 
AppDA-NorTE
EDoC/2017/56280
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório Muni-
cipal de Gaia, no valor de € 750,00 (setecentos 
e cinquenta euros), acrescido de IvA, solicitado 
pela AppDA - Norte, nos termos informados.
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DEpArTAMENTo DE ASSuNToS JurÍDICoS
ACçÃo ADMINISTrATIvA ESpECIAL Nº. 
995/12.1BEprT DA 1ª. u.o. Do TrIBuNAL AD-
MINISTrATIvo E FISCAL Do porTo – AuTor: 
MANuEL DA SILvA vAZ – rÉu: CâMArA Mu-
NICIpAL DE vILA NovA DE GAIA - INForMA-
çÃo Nº 250/C
EDoC/2017/55695
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACçÃo ADMINISTrATIvA ESpECIAL INTEN-
TADA pELo MINISTÉrIo pÚBLICo JuNTo Do 
TrIBuNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do 
porTo CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E o CoNTrA-INTErESSADo ILÍ-
DIo MArTINS DE oLIvEIrA E SILvA – proC. 
2037/06.7BEprT- INForMAçÃo Nº 258/C
EDoC/2017/58270
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. 
14.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE opoSIçÃo Nº. 408/15.7BEprT 
propoSTo por GASpE – CoMBuSTÍvEIS, 
LDª. EM QuE É EXEQuENTE A CâMArA Mu-
NICIpAL DE vILA NovA DE GAIA - INForMA-
çÃo Nº 260/C
EDoC/2017/58574
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. 
09.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº. 1548/12.0BE-
prT INTENTADo por pT – CoMuNICAçÕES, 
S.A. CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA – IMpuGNAçÃo DA TAXA MuNICIpAL 
DE proTECçÃo CIvIL Do ANo DE 2012 - IN-
ForMAçÃo Nº 262/C
EDoC/2017/59000
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. 
14.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº. 1719/12.9BE-
prT INTENTADo por rEN – GASoDuToS, 
S.A. CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA – IMpuGNAçÃo DA TAXA MuNICIpAL 
DE proTECçÃo CIvIL Do ANo DE 2012 - IN-
ForMAçÃo Nº 263/C
EDoC/2017/59014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a não interposição de recurso, 
nos termos da Informação nº 263/C de 09 de 
novembro de 2017 do Departamento dos As-
suntos Jurídicos.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº. 1719/12.9BE-
prT INTENTADo por MEo – SErvIçoS DE 
CoMuNICAçÕES E MuLTIMÉDIA, S.A. CoN-
TrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
– IMpuGNAçÃo DA TAXA MuNICIpAL DE 
proTECçÃo CIvIL Do ANo DE 2015 - INFor-
MAçÃo Nº 268/C
EDoC/2017/59303
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. 
14.11.2017”
Deliberação:
Deliberado por, maioria, por 8 votos a favor do 
pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/pp, apro-
var a não interposição de recurso, nos termos 
da Informação nº 268/C de 10 de novembro de 
2017 do Departamento dos Assuntos Jurídicos.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº. 1719/12.9BE-
prT INTENTADo por Ep – ESTrADAS DE 
porTuGAL, S.A. CoNTrA o MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA – opoSIçÃo À EXECu-
çÃo FISCAL DA TAXA MuNICIpAL DE pro-
TECçÃo CIvIL Do ANo DE 2014 - INForMA-
çÃo Nº 265/C
EDoC/2017/59095
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo Nº. 1365/15.5BEprT – ACçÃo AD-
MINISTrATIvA – TrIBuNAL ADMINISTrATIvo 
E FISCAL Do porTo - 2ª. u.o. AuTor: rEprE-
SENTAçÕES INDuSTrIAIS E TÉCNICAS, LDª. 
rÉu MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA - IN-
ForMAçÃo Nº 256/C
EDoC/2017/58144
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. 
14.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 
FINANÇAS

DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL DA pArCE-
LA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 89,41M2 E 
pErMuTA CoM A pArCELA CoM A ÁrEA DE 
123M2, Troço ENTrE A ruA DE MAChADo 
DoS SANToS E A ruA DoS BoMBEIroS vo-
LuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2017/58982
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
- a desafetação do domínio público de uma 
parcela com 89,41m2, que é parte da parcela 
sobrante da parcela 3 da expropriação das par-
celas necessárias à execução da via vl2-4, Tro-
ço entre a rua de Machado dos Santos e a rua 
dos Bombeiros voluntários de Coimbrões;
- a permuta da parcela a desafetar do domí-
nio público, com a área de 89,41m2, por uma 
parcela 123m2 a destacar o prédio descrito na 
Crp sob o nº 2248/20010925, sendo atribuído 
a ambas as parcelas, para efeitos de permuta, o 
valor de 6.705,75€ (seis mil setecentos e cinco 
euros e setenta e cinco cêntimos).

Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
TrANSMISSÃo GrATuITA A FAvor Do MuNI-
CÍpIo DE GAIA DA FrAçÃo K Do EDIFÍCIo, 
SITo NA ruA DA CArvALhoSA, Nº. 127,151, 171, 
183 E 185, ruA SErpA pINTo Nº. 6, 44, 70 E 76 
E AvENIDA rAMoS pINTo Nº. 80, 118, 136, E 
148 – SANTA MATINhA 
EDoC/2017/47835
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. 
14.11.2017”
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse ter a ideia de que esta área cultural pre-
vista, seria um auditório. Que a dúvida que tem 
é que antes não havia propriedade horizontal 
e agora existe e entende que o promotor não 
está a doar, mas sim a cumprir uma obrigação 
decorrente do contrato inicial. Que, como se 
trata de um contrato de concessão/construção 
e exploração do Centro Cultural, esta fração de-
veria ou não já estar construída, ou seja, quan-
do fosse entregue ao Município, o equipamento 
já existisse.
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo disse que aquilo que esta-
va previsto em 1998, era a cedência de “500m2 
para um auditório” e não “500m2 com um au-
ditório”. Que trata-se de uma figura de doação 
que faz parte do processo inicial, mas que se foi 
além do mesmo, porque além dos 500m2, são 
635m2. Que a Câmara Municipal não mudou 
o uso do equipamento quando tomou posse. 
Disse que houve uma hasta pública de aliena-
ção da raiz, pelo que, o edifício já não é uma 
concessão, mas sim do promotor. Que a Câma-
ra Municipal vai receber a fração em figura de 
doação, que não estará equipada, mas sim com 
as infraestruturas mínimas concluídas, mas será 
um centro cultural. 
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aceitar a doação da fração "K" do pré-
dio constituído em regime de propriedade ho-
rizontal sito na rua da Carvalhosa, n.ºs 137, 145, 
151, 153, rua Serpa pinto, n.ºs 6, 28, 44, 64 e 
Avenida ramos pinto, n.ºs 80, 88, 96, 104, 118, 
122, 136, 148 e 158, freguesia de Santa Marinha 
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e São pedro da Afurada, descrito na primeira 
Conservatória do registo predial de vila Nova 
de Gaia sob o número 3036 - Santa Marinha e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
1970, fração esta que é composta por três pisos 
(pisos 2, 3 e 4), tem entrada pela rua da Carva-
lhosa e destinando-se a cultura e serviços, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAGAMENTo DE 
TAXAS rELATIvAS À INSTALAçÃo E FuN-
CIoNAMENTo DE rECINTo IMprovISADo E 
ITINErANTE, No vALor DE € 833,18 (oITo-
CENToS E TrINTA E TrÊS EuroS E DEZoITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DAS 
FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo
EDoC/2017/44656
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas à instalação e funcionamento de 
recinto improvisado e itinerante, no valor de € 
833,18 (oitocentos e trinta e três euros e dezoito 
cêntimos), solicitado pela união das Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 38,03 (TrINTA E oITo Eu-
roS E TrÊS CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
AoS BoMBEIroS DE vALADArES, No DIA 07 
DE NovEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA DA JuNQuEIrA
EDoC/2017/58143
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 38,03 (trinta e oito euros e três cênti-
mos), para deslocação aos Bombeiros de vala-
dares, no dia 07 de novembro de 2017, solicita-
do pela Escola Básica da Junqueira, nos termos 

informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 45,95 (QuArENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À SuLDouro, No DIA 
08 DE NovEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo 
AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS
EDoC/2017/58252
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 45,95 (quarenta e cinco euros e no-
venta e cinco cêntimos), para deslocação à Sul-
douro, no dia 08 de novembro de 2017, solicita-
do pelo Agrupamento de Escolas de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 628,58 (SEISCENToS E 
vINTE E oITo EuroS E CINQuENTA E oITo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 15 DE ouTuBro DE 2017, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA, CuLTurAL 
E DESporTIvA DA QuINTA Do MoNTE GrAN-
DE
EDoC/2017/53957
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 628,58 (seiscentos e 
vinte e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), 
ou seja, o valor de € 440,00 (quatrocentos e 
quarenta euros), para deslocação a Fátima, no 
dia 15 de outubro de 2017, solicitado pela As-
sociação recreativa, Cultural e Desportiva da 
Quinta do Monte Grande, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-



CâMArA MuNICIpAL

Nº 85 | NovEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

32

pAIS, No vALor € 382,00 (TrEZENToS E oI-
TENTA E DoIS EuroS), pArA DESLoCAçÃo 
A poMBAL, No DIA 04 DE NovEMBro DE 
2017, SoLICITADo pELo Grupo DESporTIvo 
BoLACESTo
EDoC/2017/58041
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 382,00 (trezentos e oi-
tenta e dois euros), ou seja, o valor de € 267,40 
(duzentos e sessenta e sete euros e quarenta 
cêntimos), para deslocação a pombal, no dia 
04 de novembro de 2017, solicitado pelo Grupo 
Desportivo Bolacesto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 170,16 (CENTo E SETEN-
TA EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À pÓvoA DE vArZIM, No DIA 
22 DE ouTuBro DE 2017, SoLICITADo pELo 
vILA FuTEBoL CLuBE
EDoC/2017/55248
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 170,16 (cento e setenta 
euros e dezasseis cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 119,11 (cento e dezanove euros e onze cênti-
mos), para deslocação à póvoa de varzim, no 
dia 22 de outubro 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 € 452,31 (QuATroCENToS 
E CINQuENTA E DoIS EuroS E TrINTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FAvAIoS, 
No DIA 08 DE ouTuBro DE 2017, SoLICITA-
Do pELA ACApo/DELEGAçÃo Do porTo
EDoC/2017/52640

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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 452,31 (quatrocentos e cinquen-
ta e dois euros e trinta e um cêntimos), para 
deslocação a Favaios, no dia 08 de outubro 
de 2017, solicitado pela ACApo/Delegação do 
porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 83,24 (oITENTA E TrÊS EuroS 
E vINTE E QuATro CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo A SANTA MArIA DA FEIrA, No DIA 
28 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo 
SErvIço DE pSIQuIATrA E SAÚDE MENTAL 
Do C.h.v.N.G./E.
EDoC/2017/51354
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 83,24 (oitenta e três euros e vinte 
e quatro cêntimos), para deslocação a Santa 
Maria da Feira, no dia 28 de setembro de 2017, 
solicitado pelo Serviço de psiquiatra e Saúde 
Mental do C.h.v.N.G./E., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 199,77 (CENTo E NovENTA 
E NovE EuroS E SETENTA E SETE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 
29 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA 
ABrAço – ASSoCIAçÃo DE ApoIo A pESSo-
AS CoM vIh/SIDA
EDoC/2017/51369
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 199,77 (cento e noventa e nove euros 
e setenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Aveiro, no dia 29 de setembro de 2017, solicita-
do pela Abraço – Associação de Apoio a pesso-
as com vIh/SIDA, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 538,06 (QuINhENToS E 
TrINTA E oITo EuroS E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, No DIA 30 DE 
SETEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/51783
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 538,06 (quinhentos e trinta e oito 
euros e seis cêntimos), para deslocação a Fáti-
ma, no dia 30 de setembro de 2017, solicitado 
pelo Centro Social de S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 217,27 (DuZENToS E DE-
ZASSETE EuroS E vINTE E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA Do CoNDE, No 
DIA 30 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITADo 
pELo SporT CLuBE DrAGÕES SANDINENSES
EDoC/2017/51809
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 217,27 (duzentos e de-
zassete euros e vinte e sete cêntimos), ou seja, 
o valor de € 152,09 (cento e cinquenta e dois 
euros e nove cêntimos), para deslocação a vila 
do Conde, no dia 30 de setembro de 2017, soli-
citado pelo Sport Clube Dragões Sandinenses, 

nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 200,84 (DuZENToS Eu-
roS E oITENTA E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A MorEIrA DA MAIA, No DIA 
07 DE ouTuBro DE 2017, SoLICITADo pELo 
CENTro DE rECrEIo popuLAr DE SÃo FÉ-
LIX DA MArINhA
EDoC/2017/52630
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 200,84 (duzentos eu-
ros e oitenta e quatro cêntimos), ou seja, o valor 
de € 140,59 (cento e quarenta euros e cinquen-
ta e nove cêntimos), para deslocação a Moreira 
da Maia, no dia 07 de outubro de 2017, solicita-
do pelo Centro de recreio popular de São Félix 
da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 521,49 (QuINhENToS E vINTE E 
uM EuroS E QuArENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LEIrIA, No DIA 08 DE 
ouTuBro DE 2017, SoLICITADo pELo rAN-
Cho FoLCLÓrICo DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/52625
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 521,49 (quinhentos e 
vinte e um euros e quarenta e nove cêntimos), 
ou seja, o valor de € 365,04 (trezentos e ses-
senta e cinco euros e quatro cêntimos), para 
deslocação a Leiria, no dia 08 de outubro de 
2017, solicitado pelo rancho Folclórico de vilar 
do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
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No vALor € 793,80 (SETECENToS E NovEN-
TA E TrÊS EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 07 DE 
ouTuBro DE 2017, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA MoDICuS DE SANDIM
EDoC/2017/52635
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 793,80 (setecentos 
e noventa e três euros e oitenta cêntimos), ou 
seja, o valor de € 555,67 (quinhentos e cinquen-
ta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos), 
para deslocação a Lisboa, no dia 07 de outubro 
de 2017, solicitado pela Associação Desportiva 
Modicus de Sandim, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 69,08 (SESSENTA E NovE 
EuroS E oITo CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo A vILAr Do pArAÍSo, No DIA 28 DE 
ouTuBro DE 2017, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DE CoNvÍvIo DoS IDoSoS, rEFor-
MADoS E pENSIoNISTAS DA ALAMEDA Do 
CEDro
EDoC/2017/57729
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 69,08 (sessenta e nove euros e oito cên-
timos), para deslocação a vilar do paraíso, no 
dia 28 de outubro de 2017, solicitado pela As-
sociação de Convívio dos Idosos, reformados e 
pensionistas da Alameda do Cedro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 344,22 (TrEZENToS E QuArEN-
TA E QuATro EuroS E vINTE E DoIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A SourE, No DIA 

29 DE ouTuBro DE 2017, SoLICITADo pELo 
Grupo DESporTIvo BoLACESTo
EDoC/2017/56598
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 344,22 (trezentos e 
quarenta e quatro euros e vinte e dois cênti-
mos), ou seja, o valor de € 240,95 (duzentos 
e quarenta euros e noventa e cinco cêntimos, 
para deslocação a Soure, no dia 29 de outubro 
de 2017, solicitado pelo Grupo Desportivo Bola-
cesto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 65,88 (SESSENTA E CINCo 
EuroS E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À QuINTA pEDAGÓGICA DE 
CANELAS, No DIA 02 DE NovEMBro DE 2017, 
SoLICITADo pELA ESCoLA EB 1/JI QuINTA DE 
ChÃS
EDoC/2017/56621
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 65,88 (sessenta e cinco euros e oitenta 
e oito cêntimos), para deslocação à Quinta pe-
dagógica de Canelas, no dia 02 de novembro 
de 2017, solicitado pela Escola EB 1/JI Quinta de 
Chãs, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 121,27 (CENTo E vINTE E 
uM EuroS E vINTE E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 03 DE No-
vEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA ESCoLA 
EB 1 DE ALDEIA NovA
EDoC/2017/57441
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 121,27 (cento e vinte e um euros e 
vinte e sete cêntimos), para deslocação ao por-
to, no dia 03 de novembro de 2017, solicitado 
pela Escola EB 1 de Aldeia Nova, nos termos in-
formados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

pEDIDo DE AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIr-
CuLAçÃo E opErAçÕES DE CArGA E DES-
CArGA DE MErCADorIAS, ENTrE A A1 (IC1, 
IC2), roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, Av. DA 
rEpÚBLICA, Av. vASCo DA GAMA (E.N.222) E 
Av. D. JoÃo II (vL9), ENTrE AS 08h00 E AS 
10h00 E ENTrE AS 17h00 E AS 19h00, SoLI-
CITADo pELA MoTA ENGIL
EDoC/2017/55122
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de autorização espe-
cial de circulação e operações de carga e des-
carga de mercadorias, para os veículos pesados 
com as matrículas 45-04-ZZ. 73-CE-59, 45-13-
ZZ, 73-CE-80, 63-Go-28. 50-pv-99, 73-CE-77, 
02-EG-98, 80-73-hh, 58-78-Nh, 27-68-rN e 
85-NJ-66, para permissão de circulação no in-
terior 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, ficando a usufruir do estatuto indica-
do na sinalização vertical (de proibição de cir-
culação entre as 8h00 e as 10h00 e entre as 17h 
e as 19horas) de “exceto veículos autorizados”, 
salvo outra sinalização em contrário, até o dia 
31 de julho de 2018, solicitado pela Mota Engil, 
nos termos informados.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIr-
CuLAçÃo E opErAçÃo DE CArGA E DES-

CArGA DE MErCADorIAS, ENTrE A A1 (IC1, 
IC2), roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, Av. DA 
rEpÚBLICA, Av. vASCo DA GAMA (E.N.222) E 
Av. D. JoÃo II (vL9), ENTrE AS 08h00 E AS 
10h00 E ENTrE AS 17h00 E AS 19h00, SoLICI-
TADo pELAS CoNSTruçÕES vILA MAIor
EDoC/2017/55011
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de autorização espe-
cial de circulação, no âmbito do regulamento 
de Circulação e operações de Carga e Descar-
ga de Mercadorias, para os veículos pesados 
com as matrículas 29-73-vJ e 39-97-ZZ, para 
permissão de circulação no interior da zona 
delimitada entre a A1 (IC1, IC2), rotunda de St. 
ovídio, Avenida da república, Avenida vasco 
da Gama (E.N. 222) e Av. D. João II (vL9), entre 
as 8h00 e as 10h00 e entre as 17h e as 19h, fi-
cando a usufruir do estatuto indicado na sinali-
zação vertical (de proibição de circulação entre 
as 8h00 e as 10h00 e entre as 17h e as 19h) de 
“Exceto veículos autorizados”, salvo outra sina-
lização em contrário, durante 12 meses, solici-
tado pelas Construções vila Maior, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS rELATIvAS À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo NA ruA DA MISErICÓrDIA – ENTrE A 
ruA vENCESLAu FErNANDES E A ruA DoS 
pLEBEuS AvINTENSES EM AvINTES, rELATI-
vA À rEALIZAçÃo DA rEpArAçÃo Do pAvI-
MENTo, No vALor DE € 359,00 (TrEZENToS 
E CINQuENTA E NovE EuroS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2017/56094
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas relativas à interrupção de trânsito na rua 
da Misericórdia, entre a rua venceslau Fernan-
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des e a rua dos plebeus Avintenses, freguesia 
de Avintes, relativa à realização da reparação 
do pavimento, no valor de € 359,00 (trezentos 
e cinquenta e nove euros), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To EM DIvErSoS ArruAMENToS EM oLIvAL, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo DAS FESTAS DE 
SÃo MArTINho, No vALor DE € 577,60 (QuI-
NhENToS E SETENTA E SETE EuroS E SES-
SENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/55652
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em olival, relativa à re-
alização das Festas de São Martinho, no valor 
de € 577,60 (quinhentos e setenta e sete euros 
e sessenta cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo EM DIvErSoS ArruAMENToS EM Ar-
CoZELo, GuLpILhArES E vALADArES, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo DA CorrIDA Do 
BoMBEIro, No vALor DE € 894,00 (oITo-
CENToS E NovENTA E QuATro EuroS), So-
LICITADo pELA EMprESA EvENTSporT
EDoC/2017/53552
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em Arcozelo, Gulpilhares 
e valadares, relativa à realização da Corrida do 
Bombeiro, no valor de € 894,00 (oitocentos e 

noventa e quatro euros), solicitado pela Empre-
sa Eventsport, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo EM DIvErSoS ArruAMENToS EM oLI-
vAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA FEIrA DE 
SÃo MATEuS DE ArNELAS, No vALor DE € 
902,30 (NovECENToS E DoIS EuroS E TrIN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvEL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/49170
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em olival, relativa à rea-
lização da Feira de São Mateus de Arnelas, no 
valor de € 902,30 (novecentos e dois euros e 
trinta cêntimos), solicitado pela união das Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To EM DIvErSoS ArruAMENToS EM vILAr 
DE ANDorINho, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA proCISSÃo EM hoNrA DE NoSSA SE-
NhorA Do roSÁrIo, No vALor DE € 619,30 
(SEISCENToS E DEZANovE EuroS E TrINTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FrEGuESIA 
DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2017/50041
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em vilar de Andorinho, 
relativa à realização da procissão em honra de 
Nossa Senhora do rosário, no valor de € 619,30 
(seiscentos e dezanove euros e trinta cênti-
mos), solicitado pela Freguesia de vilar de An-
dorinho, nos termos informados.
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pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To EM DIvErSoS ArruAMENToS EM SANTA 
MArINhA, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA pro-
vA DESporTIvA ”MArAToNA Do porTo”, 
No vALor DE € 700,85 (SETECENToS EuroS 
E oITENTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ruNporTo,CoM
EDoC/2017/55835
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. 
02.11.2017”
Deliberação:
Deliberado por, unanimidade, aprovar o pedido 
de dispensa de pagamento de taxas relativas à 
interrupção de trânsito em diversos arruamen-
tos em Santa Marinha, relativa à realização da 
prova Desportiva ”Maratona do porto”, no valor 
de € 700,85 (setecentos euros e oitenta e cinco 
cêntimos), solicitado pela runporto,CoM, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To EM DIvErSoS ArruAMENToS EM LEvEr, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo DA proCISSÃo 
CoM o SANTÍSSIMo SACrAMENTo, No vA-
Lor DE € 43,05 (QuArENTA E TrÊS EuroS E 
CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo pÁro-
Co DoMINGoS GoMES DuArTE Do AIDo, DA 
pArÓQuIA DE SANTo ANDrÉ DE LEvEr
EDoC/2017/45025
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxas relativas à interrupção de trânsito 
em diversos arruamentos em Lever, relativa à 
realização da procissão com o Santíssimo Sa-
cramento, no valor de € 43,05 (quarenta e três 
euros e cinco cêntimos), solicitado pelo pároco 
Domingos Gomes Duarte do Aido, da paróquia 
de Santo André de Lever, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À prorroGAçÃo DE INTEr-

rupçÃo DE TrâNSITo NA ruA DA MISErI-
CÓrDIA EM AvINTES, rELATIvA À rEpArA-
çÃo Do pAvIMENTo, No vALor DE € 417,20 
(QuATroCENToS E DEZASSETE EuroS E 
vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2017/58025
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à prorrogação de interrupção 
de trânsito na rua da Misericórdia em Avintes, 
relativa à reparação do pavimento, no valor de 
€ 417,20 (quatrocentos e dezassete euros e vin-
te cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To EM DIvErSoS ArruAMENToS EM vILAr 
DE ANDorINho, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DAS FESTAS DE S. LourENço, No vALor DE 
€ 655,60 (SEISCENToS E CINQuENTA E CIN-
Co EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE vILAr 
DE ANDorINho
EDoC/2017/46203
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em vilar de Andorinho, 
relativa à realização das Festas de S. Lourenço, 
no valor de € 655,60 (seiscentos e cinquenta 
e cinco euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo EM DIvErSoS ArruAMENToS EM MA-
FAMuDE, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SANTo ovÍDIo, No 
vALor DE € 712,50 (SETECENToS E DoZE Eu-
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roS E CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/46474
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em Mafamude, relativa 
à realização da procissão em honra de Santo 
ovídio, no valor de € 712,50 (setecentos e doze 
euros e cinquenta cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo EM DIvErSoS ArruAMENToS EM SEr-
MoNDE, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA provA 
DE CICLISMo ENGLoBADA NAS FESTAS EM 
hoNrA DE NoSSA SENhorA DA GrAçA, No 
vALor DE € 215,25 (DuZENToS E QuINZE Eu-
roS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ 
E SErMoNDE 
EDoC/2017/46625
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em Sermonde, relativa à 
realização da prova de Ciclismo englobada nas 
Festas em honra de Nossa Senhora da Graça, 
no valor de € 215,25 (duzentos e quinze euros 
e vinte e cinco cêntimos), solicitado pela união 
das Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo NA ruA NovA Do pICÔTo EM CrESTu-
MA, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA INTErvEN-
çÃo Do pAvIMENTo, No vALor DE € 947,10 
(NovECENToS E QuArENTA E SETE EuroS 

E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/47336
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito na 
rua Nova do picôto em Crestuma, relativa à re-
alização da intervenção do pavimento, no valor 
de € 947,10 (novecentos e quarenta e sete eu-
ros e dez cêntimos), solicitado pela união das 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To EM DIvErSoS ArruAMENToS EM oLIvAL, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo DAS FESTAS EM 
hoNrA DE S. MIGuEL, No vALor DE € 466,40 
(QuATroCENToS E SESSENTA E SEIS EuroS 
E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA 
EDoC/2017/47362
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em olival, relativa à rea-
lização das Festas em honra de S. Miguel, no 
valor de € 466,40 (quatrocentos e sessenta e 
seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pela 
união das Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo EM DIvErSoS ArruAMENToS EM pE-
DroSo, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA 1ª. 
CAMINhADA SoLIDÁrIA Do MCG – À DESCo-
BErTA DE pEDroSo, No vALor DE € 1.397,40 
(MIL TrEZENToS E NovENTA E SETE EuroS 
E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
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prESIDENTE DA DIrEçÃo Do MCG – MovI-
MENTo DE CIDADÃoS por GAIA 
EDoC/2017/47610
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito em 
diversos arruamentos em pedroso, relativa à re-
alização da 1ª. Caminhada Solidária do MCG – à 
Descoberta de pedroso, no valor de € 1.397,40 
(mil trezentos e noventa e sete euros e quaren-
ta cêntimos), solicitado pelo presidente da Di-
reção do MCG – Movimento de Cidadãos por 
Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo NA AvENIDA pADrE ALvES CorrEIA 
EM SANTA MArINhA, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DAS FESTAS EM hoNrA Do SENhor DA 
vErA CruZ, No vALor DE € 346,00 (TrE-
ZENToS E QuArENTA E SEIS EuroS), SoLICI-
TADo pELA uNIÃo DAS FrEGuESIAS SANTA 
MArINhA E S. pEDro DA AFurADA 
EDoC/2017/49116
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito na 
Avenida padre Alves Correia, em Santa Mari-
nha, relativa à realização das Festas em honra 
do Senhor da vera Cruz, no valor de € 346,00 
(trezentos e quarenta e seis euros), solicitado 
pela união das Freguesias de Santa Marinha e 
S. pedro da Afurada, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DoS ArCoS DA AMorEIrA, âNGuLo CoM A 
ruA DA porFIA – FrEGuESIA DE GrIJÓ
EDoC/2017/44973
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. 

02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, rAMpA 
DA ALDEIA NovA – FrEGuESIA DE GrIJÓ
EDoC/2017/42277
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
Do TourAL – FrEGuESIA DE GrIJÓ
EDoC/2017/44981
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
Do CurrAL âNGuLo CoM A ruA D. roDrI-
Go SANChES – FrEGuESIA DE GrIJÓ
EDoC/2017/45702
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DAS CASTANhEIrAS, No Troço CoMprE-
ENDIDo ENTrE o ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA proFESSor AMADEu DoS SANToS E A 
ruA ANDrÉ CuNhA – FrEGuESIA DE vALA-
DArES
EDoC/2017/23298
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. 
02.11.2017”



CâMArA MuNICIpAL

Nº 85 | NovEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

40

Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
Do CoMBATENTES Do uLTrAMAr DA AFu-
rADA – FrEGuESIA DE S. pEDro DA AFurA-
DA
EDoC/2017/45981
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DAS EIrAS – FrEGuESIA DE oLIvAL
EDoC/2017/48776
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DoMINGoS MoNTEIro – FrEGuESIA DE oLI-
vAL
EDoC/2017/48778
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
Do prÍNCIpE, No ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA DE S. MArTINho – FrEGuESIA DE oLI-
vAL
EDoC/2017/48779
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 

aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DAS LAvourAS À INTErSECçÃo CoM A ruA 
DuArTE oLIvEIrA E NA ruA DE GuIMArÃES, 
JuNTo À ruA DuArTE oLIvEIrA – FrEGuE-
SIA DE pEroSINho 
EDoC/2017/42406
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DE GrAMoINhoS CoM A INTErSECçÃo CoM 
A ruA DA AMIEIrA E o CAMINho DA vELhA 
– FrEGuESIA DE vILAr Do pArAÍSo 
EDoC/2017/41050
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ALA-
MEDA JArDINS ArrÁBIDA - FrEGuESIA DE 
SANTA MArINhA 
EDoC/2017/38941
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DE SErMoNDE, DESDE A INTErSECçÃo CoM 
A ruA DA IGrEJA, ATÉ À INTErSECçÃo CoM 
A ruA Do CASAL - FrEGuESIA DE SErMoN-
DE 
EDoC/2015/5851
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
DA LAGoINhA/ruA LourEIro DE BAIXo E 
JuNTo À INTErSECçÃo DA ruA DA LAGoI-
NhA/ruA DA LAGoA - FrEGuESIA DE GrIJÓ 
EDoC/2015/9246
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA ToTAL DE pAGAMEN-
To DA TAXA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LuGArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo, 
No vALor DE € 720,49 (SETECENToS E vIN-
TE EuroS E QuArENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SITo NA ruA proFESSor AMADEu DoS 
SANToS, SoLICITADo pELo prESIDENTE DA 
DIrEçÃo Do vALADArES GAIA FuTEBoL 
CLuBE 
EDoC/2017/41161
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
devida relativamente a 2 lugares de estaciona-
mento privativo, no valor de € 720,49 (setecen-
tos e vinte euros e quarenta e nove cêntimos), 
sito na rua professor Amadeu dos Santos, soli-
citado pelo presidente da Direção do valadares 
Gaia Futebol Clube, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

proGrAMA DE GENErALIZAçÃo DE rEFEI-
çÕES Do 1º. CICLo - pGr
EDoC/2017/54718
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 para 
conhecimento. 02.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ATrIBuIçÃo DE AuXÍLIoS ECoNÓMICoS 
No âMBITo DA ACçÃo SoCIAL ESCoLAr / 
2017/2018 – propoSTA DE ESCALÃo A E DE 
ESCALÃo B  
EDoC/2017/57004
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a atribuição dos escalões A e B da Ação 
Social Escolar aos alunos constantes na tabela 
anexa à Informação INT-CMvNG/2017/32476, 
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 ELISA GoN-
çALvES 
EDoC/2017/31428
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa municipal de vistoria adminis-
trativa, no valor de € 79,00 (setenta e nove eu-
ros), solicitado por Elisa Gonçalves, 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 MArIA JoSÉ 
TEIXEIrA GoMES 
EDoC/2017/39555
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
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gamento da taxa municipal de vistoria adminis-
trativa, no valor de € 79,00 (setenta e nove eu-
ros), solicitado por Maria José Teixeira Gomes, 
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 LAurA FEr-
rEIrA TrINDADE 
EDoC/2017/54725
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa municipal de vistoria adminis-
trativa, no valor de € 79,00 (setenta e nove eu-
ros), solicitado por Laura Ferreira Trindade, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS ApLICÁvEIS A opErAçÕES urBANÍS-
TICA, SoLICITADo por MArIA DE FÁTIMA 
oLIvEIrA ALvES – proC.º. 4515/15-pL - uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/51796
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de paga-
mento de taxas aplicáveis a operações urbanís-
tica, no valor de € 260,25 (duzentos e sessenta 
euros e vinte e cinco cêntimos), solicitado por 
Maria de Fátima oliveira Alves – proc.º. 4515/15 
- pL - união das Freguesias de Grijó e Sermon-
de, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE opErAçÃo urBANÍSTI-
CA, SoLICITADo por ILÍDIo ALvES pErEIrA E 
MANuEL MorEIrA vIEIrA – proC.º. 3095/16 - 
EDoC/2017/46092
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir o pedido de dispensa de pa-
gamento de taxa municipal de operação urba-
nística, solicitado por Ilídio Alves pereira e Ma-
nuel Moreira vieira – proc.º 3095/16, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA Mu-
NICIpAL DE MArAvEDI), No vALor DE € 
3.487,50 (TrÊS MIL QuATroCENToS E oITEN-
TA E SETE EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
pArA o ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo 
pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS ANTÓNIo 
SÉrGIo 
EDoC/2017/55007
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização de equipamen-
tos municipais (piscina Municipal de Maravedi), 
no valor de € 3.487,50 (três mil quatrocentos 
e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), 
para o ano letivo 2017-2018, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas António Sérgio, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE EQuI-
pAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA MuNICIpAL 
DE MArAvEDI), No vALor DE € 335,00 (TrE-
ZENToS E TrINTA E CINCo EuroS), pArA o 
ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo por MA-
rIA MADALENA GoMES DE CASTro 
EDoC/2017/46062
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (piscina Municipal de Mara-
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vedi), no valor de € 335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), para o ano letivo 2017-2018, solici-
tado por Maria Madalena Gomes de Castro, nos 
termos informados.
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo saiu da reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA Mu-
NICIpAL DE LEvEr), No vALor DE € 365,63 
(TrEZENToS E SESSENTA E CINCo EuroS E 
SESSENTA E TrÊS CÊNTIMoS), pArA o ANo 
LETIvo 2017-2018, SoLICITADo pELo oLIvAL 
SoCIAL - ASSoCIAçÃo pArA o DESENvoLvI-
MENTo DE oLIvAL 
EDoC/2017/55010
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização de equipamen-
tos municipais (piscina Municipal de Lever), no 
valor de € 365,63 (trezentos e sessenta e cinco 
euros e sessenta e três cêntimos), para o ano 
letivo 2017-2018, solicitado pelo olival Social - 
Associação para o Desenvolvimento de olival, 
nos termos informados.
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo entrou na reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA Mu-
NICIpAL DE LEvEr), No vALor DE € 525,00 
(QuINhENToS E vINTE E CINCo EuroS), 
pArA o ANo LETIvo 2017-2018, DE 01.11.2017 
A 26.05.2018, SoLICITADo pELo CLuBE NÁu-
TICo DE CrESTuMA 
EDoC/2017/54891
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização de equipamen-
tos municipais (piscina Municipal de Lever), no 

valor de € 525,00 (quinhentos e vinte e cinco 
euros), para o ano letivo 2017-2018, com efeitos 
de 01.11.2017 a 26.05.2018, solicitado pelo Clube 
Náutico de Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA MuNI-
CIpAL DE AurorA CuNhA), No vALor DE € 
675,00 (SEISCENToS E SETENTA E CINCo Eu-
roS), pArA o ANo LETIvo 2017-2018, SoLICI-
TADo pELo ABrIGo SEGuro - ASSoCIAçÃo 
DE SoLIDArIEDADE SoCIAL 
EDoC/2017/55029
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (piscina Municipal de Auro-
ra Cunha), no valor de € 675,00 (seiscentos e 
setenta e cinco euros), para o ano letivo 2017-
2018, solicitado pelo Abrigo Seguro - Associa-
ção de Solidariedade Social, com efeitos a par-
tir de 04 de outubro de 2017 até final do ano 
letivo de 2017-2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA Mu-
NICIpAL DE MArAvEDI), No vALor DE € 
3.923,76 (TrÊS MIL NovECENToS E vINTE E 
TrÊS EuroS E SETENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA o ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo 
pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS Dr. CoS-
TA MAToS 
EDoC/2017/55020
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais pela utilização de equipamen-
tos municipais (piscina Municipal de Maravedi), 
no valor de € 3.923,76 (três mil novecentos e 
vinte e três euros e setenta e seis cêntimos), 
com efeitos a 29 de setembro de 2017 até ao 
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final do ano letivo de 2017-2018, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE EQuI-
pAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA MuNICIpAL 
DE MArAvEDI), No vALor DE € 335,00 (TrE-
ZENToS E TrINTA E CINCo EuroS), pArA o 
ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo por MA-
rIA DoS ANJoS DIAS LopES pÓvoAS
EDoC/2017/45870
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (piscina Municipal de Mara-
vedi), no valor de € 335,00 (trezentos e trinta 
e cinco euros), solicitado por Maria dos Anjos 
Dias Lopes póvoas, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA MuNI-
CIpAL DE MArAvEDI), pArA A rEQuErENTE 
E pArA o MArIDo, No vALor DE € 335,00 
(TrEZENToS E TrINTA E CINCo EuroS) E DE 
€ 1.105,00 (MIL CENTo E CINCo EuroS), rES-
pETIvAMENTE, pArA o ANo LETIvo 2017-
2018, SoLICITADo por ESTELA CrISTINA 
ArAÚJo CoSTA DE SouSA  
EDoC/2017/46716
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (piscina Municipal de Mara-
vedi), solicitado por Estela Cristina Araújo Cos-
ta de Sousa, para a requerente e para o marido, 
no valor de € 335,00 (trezentos e trinta e cinco 
euros) e de € 1.105,00 (mil cento e cinco euros), 
respetivamente, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 

EQuIpAMENToS MuNICIpAIS (pISCINA MuNI-
CIpAL DA GrANJA), No vALor DE € 2.205,00 
(DoIS MIL DuZENToS E CINCo EuroS), pArA 
o ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo por 
CArLA pATrÍCIA ALMEIDA GoDINho  
EDoC/2017/42280
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mentos municipais (piscina Municipal da Gran-
ja), no valor de € 2.205,00 (dois mil duzentos 
e cinco euros), solicitado por Carla patrícia Al-
meida Godinho, nos termos informados.
o Sr. vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
oliveira Aguiar saiu da reunião.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNTe

propoSTA DE ALTErAçÃo Do pLANo DI-
rETor MuNICIpAL – ADEQuAçÃo Ao rEGI-
ME EXCECIoNAL DE rEGuLArIZAçÃo DAS 
ATIvIDADES ECoNÓMICAS (rErAE) – INF. 17/
DMuA
EDoC/2017/59326
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
a) Aprovar o “relatório de ponderação dos re-
sultados da Discussão pública da Alteração do 
pDM de vila Nova de Gaia – Adequação ao re-
gime Excecional de regularização das Ativida-
des Económicas”;
b) Aprovar a “Alteração do pDM de vila Nova 
de Gaia – Adequação ao regime Excecional de 
regularização das Atividades Económicas”;
c) Enviar a “Alteração do pDM de vila Nova de 
Gaia – Adequação ao regime Excecional de re-
gularização das Atividades Económicas” para 
aprovação da Assembleia Municipal;
d) Enviar para depósito na Direção Geral do Ter-
ritório, publicar em Diário da república e divul-
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gar a “Alteração do pDM de vila Nova de Gaia 
– Adequação ao regime Excecional de regula-
rização das Atividades Económicas”, acompa-
nhada da Certidão da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ALTErAçÃo Do pLANo DIrE-
Tor MuNICIpAL, ApÓS CoNSuLTA À CCDr-N 
– INF. 16/DMuA
EDoC/2017/59325
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. 
14.11.2017”
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Mou-
ra perguntou se a presente proposta não podia 
ser incluída no processo de revisão do pDM.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que poderia ser 
uma opção, mas iniciou-se este trabalho há 1 
ano e meio e houve um atraso dos serviços na 
apresentação da proposta, mas faz todo o sen-
tido discuti-la previamente porque a discussão 
do pDM será mais profunda e esta é meramente 
uma discussão de pormenor, que permite “lim-
par”, em termos de urbanismo, cerca de 300 
processos.
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
a) Aprovar a proposta de Alteração do plano 
Diretor Municipal de vila Nova de Gaia;
b) Abrir o período de discussão pública pelo 
prazo de 30 dias, com início no 5º dia após pu-
blicação do respetivo Aviso em Diário da repú-
blica.
propoSTA DE ELABorAçÃo Do pLANo DE 
urBANIZAçÃo DE AvENIDA DA rEpÚBLICA – 
INF. 19/DMuA
EDoC/2017/59440
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. 
14.11.2017”
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
fez a seguinte intervenção:
“pLANo DE urBANIZAçÃo DA AvENIDA DA 
rEpÚBLICA
pese embora se fale na área de intervenção 
e até se quantifique a mesma em 58 há, não 
são identificados em lado nenhum da proposta 

quais são os limites do plano.
Se há uma zona delimitada, como refere o do-
cumento, deveria existir uma planta que deli-
mitasse a área de intervenção, não se encontra 
junta à proposta que nos é presente.
o plano naturalmente terá de ter uma delimita-
ção física e geográfica da área a intervenção e 
a proposta é omissa nessa matéria e que gosta-
ríamos de ver esclarecida.
parece-nos interessante a elaboração da pre-
sente proposta de plano tendo em conta, de 
facto as significativas alterações da dinâmica 
urbana da Avenida, mas também e sobretudo 
para criara normas coerentes e encontrar solu-
ções, face à pressão do imobiliário e às várias 
manifestações de interesse económico, muitos 
ainda não identificados, para o usos do solo 
neste eixo viário e áreas adjacentes, como se-
jam entre outros:
a) A proposta de um hotel, do grupo Sana, com 
21 andares (cerca de 60 metros de altura), pro-
jetada para a antiga moagem, no gaveto com 
Luís de Camões, manifestamente despropor-
cionada e incompatível com as normas do pDM 
em vigor, até porque este arruamento tem ape-
nas 6 metros de largura;
b) Também a intenção de construção de um ho-
tel nas imediações da estação de General Tor-
res;
c) o destino a dar ao terreno contíguo a esta 
parcela e que é propriedade da rEFEr, cujo 
uso tem sido sistematicamente inviabilizado 
pela Direção regional da Cultura;
d) o empreendimento que se encontra projeta-
do para o espaço que agora serve de parque de 
estacionamento ao fundo da Avenida, imedia-
tamente antes do acesso ao Mosteiro da Serra 
do pilar;
e) Finalidade do terreno junto à estação do 
metro de D. João II, que é referenciado parcial-
mente como uma uoGT - unidade operativa 
de Gestão Territorial.
No que diz respeito ao elementos urbano sig-
nificantes ao longo da Avenida, a proposta pa-
rece enfermar de uma omissão que julgamos 
constituir uma lacuna a suprir e que poderia até 
justificar uma referência na Carta de Salvaguar-
das (como o Bairro dos polacos ou a praça do 
eixo Atlântico e a relação com o IC 23) ou até, 
na Carta de Execução do plano, a existência 
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de uma uoGT - unidade operativa de Gestão 
Territorial (como Cândido dos reis ou o Cen-
tro Cívico): BAIrro Do LICEu (Escola Almeida 
Garrett, Biblioteca e Auditório Municipal).
Não obstante a proposta agora apresentada, 
a Avenida da república tem um plano de ali-
nhamentos e cérceas, muito antigo (salvo erro 
aprovado nos anos 70), que define um conjun-
to de regras urbanísticas que conformaram a 
sua utilização do solo e a gestão territorial, sem 
prejuízo do pDM entretanto aprovado.
Não tem aplicação prática, não tem força de 
lei, mas ao qual poderemos fazer apelo como 
instrumento de trabalho para a elaboração do 
presente plano de urbanização.
Este plano determina os alinhamentos do ar-
ruamento, a altura dos prédios, que não pode-
rão exceder a largura da avenida, ou seja, 30 
metros, o número de pisos admissíveis para os 
edifícios, que são 9 e a definição das caracterís-
ticas fachadas e platibanda.
Existe também um plano de idêntica natureza, 
denominado plano do Liceu que, tal como este, 
define para aquela área os alinhamentos e cér-
ceas, fixando a altura dos edifícios e a largura 
dos arruamentos, o número de andares e até a 
implantação dos próprios edifícios.
ora, faria todo o sentido que toda esta área ad-
jacente, mas numa relação direta com a aveni-
da, tal e qual o Bairro dos polacos, integrasse a 
presente proposta, e que esta pudesse acolher 
e conciliar a aplicação prática das regras conti-
das em ambos planos.
A proposta também não faz qualquer referên-
cia à já aprovada Aru – Área de reabilitação 
urbana do Centro histórico, um plano estraté-
gico cujos limites se iniciam no Centro históri-
co, vêm até à Casa Barbot, descem a Avenida, 
subindo depois até à Serra do pilar e à ponte 
Maria pia.
uma vez que a área de intervenção desta Aru 
se cruza com a pretensa área de intervenção 
deste plano de urbanização, julgamos que seria 
importante que esta proposta se pronunciasse 
sobre o modo de compatibilizar e coordenar 
estes dois instrumentos de gestão territorial.
Finalmente, gostaríamos de fazer uma pro-
posta. Sem prejuízo do acompanhamento, nos 
termos do art.º 86.º, do rJIGT – regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

propomos a constituição de uma Comissão de 
Acompanhamento Ad hoc, para a elaboração 
e do plano, constituída por representantes das 
forças políticas com assento nos órgãos muni-
cipais e pelas entidades representativas dos in-
teresses a ponderar, por exemplo a direção das 
escolas ou a ACIGAIA.
Esta comissão reuniria regular e periodicamen-
te, por exemplo, mensal ou trimestralmente, 
com os técnicos responsáveis e seria um fórum 
de discussão e recolha de contributos, permi-
tindo a participação cívica de todos os interes-
sados e evitando a elaboração cujo resultado 
final poderá ser a imposição de um conjunto de 
regras estranhas aos interesses que o plano visa 
salvaguardar.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, nos termos informados, o seguinte:
a) Iniciar o procedimento de elaboração do pla-
no de urbanização da Avenida da república 
nos termos da presente informação, estabele-
cendo o prazo de 90 dias para a sua elaboração 
e um período de participação de 20 dias;
b) Isentar a elaboração do plano de urbaniza-
ção da Avenida da república do procedimento 
de avaliação ambiental;
c) publicar no Diário da república e divulgar, 
através da comunicação social, da plataforma 
colaborativa de gestão territorial e no sítio na 
internet da câmara municipal, o conteúdo da 
deliberação
DELIMITAçÃo DE uNIDADE DE EXECuçÃo 
CoM oS LIMITES FÍSICoS CoNSTANTES NA 
pLANTA DE CADASTro – proC. 3186/17-
pDuE, SoLICITADo por JoSÉ MIGuEL & Ir-
MÃo
EDoC/2017/59487
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a delimitação de unidade de 
execução com os limites físicos constantes na 
planta de Cadastro, nos termos da Informação 
nº 17388/17,2 de 10.11.2017, da Direção Municipal 
de urbanismo e Ambiente.
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rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por pETroCorvo-poS-
To DE ABASTECIMENTo LDª. – proCESSo 
1146/17-pC, FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2017/56975
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação apresentada 
por petrocorvo - posto de Abastecimento Ld.ª 
– processo nº 1146/17-pC, freguesia de Arcozelo 
e manter o despacho do Exmº Senhor vice-pre-
sidente de 29 de maio de 2017, que determi-
nou a notificação do requerente da liquidação 
de taxa devida pela instalação e funcionamen-
to de posto de abastecimento de combustíveis, 
no montante de € 5.000,00 relativa ao ano de 
2017, nos termos informados. 
rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por JoAQuIM oLIvEIrA 
CoSTA, LDª. – proCESSo 1147/17-pC, uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/58437
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. 
09.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação apresentada 
por Joaquim oliveira Costa, Ld.ª. – processo 
1147/17 - pC, união das Freguesias de Serzedo 
e perosinho e manter o despacho do Exmº Se-
nhor vice-presidente de 27 de maio de 2017, 
que determinou a notificação do requerente 
da liquidação de taxa devida pela instalação e 
funcionamento de posto de abastecimento de 
combustíveis, no montante de € 5.000,00 rela-
tiva ao ano de 2017, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 

DE ESpAço pÚBLICo CoM vEICuLo pESADo 
pArA BEToNAGENS pELo prAZo DE QuIN-
ZE DIAS CoNTÍNuoS, No vALor DE € 358,20 
(TrEZENToS E CINQuENTA E oITo EuroS 
E vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo por ELSA 
ADrIANA GoMEZ DE ALMEIDA pINTo – 
proC.º. 1010/12 – pL – uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2017/56973
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa devida pelo licenciamento da 
ocupação de espaço público com veículo pe-
sado para betonagens pelo prazo de 15 dias 
contínuos, no montante global de € 358,20 
(trezentos e cinquenta e oito euros e vinte cên-
timos), considerando o estabelecido no quadro 
de incentivos fiscais consagrados para a pre-
sente Aru, aprovado com a proposta de alte-
ração da delimitação da Área de reabilitação 
urbana “Centro histórico” e respetivo projeto 
da operação de reabilitação urbana – progra-
ma estratégico, bem como nos nº 2 do artº 16º 
do regulamento de Taxas e outras receitas do 
Município de vila Nova de Gaia e no nº 6 do artº 
76º do regulamento Municipal de urbanização 
e Edificação e indeferir o pedido relativo à taxa 
título de ocupação do espaço público aéreo 
pelo prazo de 12 meses para instalação e ma-
nuseamento de grua, no montante de € 482,40 
(quatrocentos e oitenta e dois euros e quaren-
ta cêntimos), porquanto estabelece o quadro 
de incentivos para a Aru do Centro histórico 
uma isenção total da taxa quando o período de 
ocupação não exceda os 60 dias, nos termos 
informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 195,00, 
(CENTo E NovENTA E CINCo EuroS), SoLI-
CITADo por MArIA LuIZA AZEvEDo rIBEI-
ro CorDEIro BorGES – proC.º 3577/17 – pL 
– uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E 
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vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/57027
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pelo licen-
ciamento da ocupação de espaço público, no 
montante global de € 195,00, (cento e noventa 
e cinco euros), solicitado por Maria Luiza Aze-
vedo ribeiro Cordeiro Borges – proc.º. 3577/17 
– pL – união das Freguesias de Mafamude e vi-
lar do paraíso, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 225,00, 
(DuZENToS E vINTE E CINCo EuroS), SoLI-
CITADo pELo CoNDoMÍNIo Do prÉDIo SITo 
NA ruA FLorBELA ESpANCA, Nº. 20 – proC.º. 
1422/17 – pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/57007
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pelo licen-
ciamento da ocupação de espaço público na 
Aru Cidade de Gaia, no montante global de € 
225,00, (duzentos e vinte e cinco euros), soli-
citado pelo Condomínio do prédio sito na rua 
Florbela Espanca, nº. 20 – proc.º. 1422/17 – pL 
– união das Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 375,00 
(TrEZENToS E SETENTA E CINCo EuroS), 
SoLICITADo por CELESTE ISAurA DoS SAN-
ToS FILIpE – proC.º. 2935/17 – pL – FrEGuE-
SIA DE AvINTES
EDoC/2017/57009

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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pelo licencia-
mento da ocupação de espaço público na Aru 
Encostas do Douro, no montante global de € 
375,00, (trezentos e setenta e cinco euros), so-
licitado por Celeste Isaura dos Santos Filipe – 
proc.º. 2935/17 – pL – freguesia de Avintes, nos 
termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupA-
çÃo DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 
187,50 (CENTo E oITENTA E SETE EuroS E 
CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
MANuEL FErrEIrA GoMES – proC.º. 2949/17 
– pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/57010
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pelo licen-
ciamento da ocupação de espaço público na 
Aru Cidade de Gaia, no montante global de € 
187,50, (cento e oitenta e sete euros e cinquen-
ta cêntimos), solicitado por Manuel Ferreira Go-
mes – proc.º. 2949/17 – pL – união das Fregue-
sias de Santa Marinha e S. pedro da Afurada, 
nos termos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE € 27.956,29 (vINTE E SETE MIL No-
vECENToS E CINQuENTA E SEIS EuroS E 
vINTE E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
ÁGuAS DE GAIA. EM, SA, - proC.º. 1395/17 – 
pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/57593
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa municipal de urba-
nização na Aru Cidade de Gaia, no montante 
global de € 27.956,29 (vinte e sete mil nove-
centos e cinquenta e seis euros e vinte e nove 
cêntimos), solicitado pelas Águas de Gaia. EM, 
SA, - proc.º. 1395/17 – pL – união das Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, nos termos in-
formados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupA-
çÃo DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 
2.300,00 (DoIS MIL E TrEZENToS EuroS), 
SoLICITADo por CoNDoMÍNIo prAçA MA-
NuEL SILvA rEIS, 173-187 – proC.º 3046/17 – 
pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANTA MA-
rINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/57011
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público na Aru Cida-
de de Gaia, no montante global de € 2.300,00 
(dois mil e trezentos euros), solicitado pelo 
Condomínio praça Manuel Silva reis, 173-187 – 
proc.º 3046/17 – pL – união das Freguesias de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos ter-
mos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupA-
çÃo DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 
427,50 (QuATroCENToS E vINTE E SETE Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por ANTÓNIo MANuEL Do CouTo rAMoS 
– proC.º 3398/16 – Cp – uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/57069
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público na Aru Cidade 
de Gaia, no montante global de € 427,50 (qua-
trocentos e vinte e sete euros e cinquenta cên-
timos), solicitado por António Manuel do Cou-
to ramos – proc.º. 3398/16 – Cp – união das 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 525,00 
(QuINhENToS E vINTE E CINCo EuroS), So-
LICITADo por TopDoMuS – proC.º. 3280/15 
– pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/57029
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de paga-
mento da taxa devida pela licença de ocupação 
de espaço público na Aru do Centro histórico, 
no montante global de € 525,00 (quinhentos e 
vinte e cinco euros), solicitado por TopDoMuS 
– proc.º 3280/15 – pL – união das Freguesias de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos ter-
mos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 357,50 
(TrEZENToS E CINQuENTA E SETE EuroS E 
CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo SoCorroS MÚTuoS FÚNEBrE 
FAMILIAr AMBoS oS SEXoS DE pEDroSo – 
proC.º 2848/17 – pL – uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/57030
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 100%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público na Aru Zona 
Central dos Carvalhos, no montante global de 
€ 357,50 (trezentos e cinquenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado pela Associa-
ção Socorros Mútuos Fúnebre Familiar ambos 
os Sexos de pedroso – proc.º 2848/17 – pL – 
união das Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 775,00 
(SETECENToS E SETENTA E CINCo EuroS) 
SoLICITADo por MArIA TErESA DE SEABrA 
CoELho FrAGoSo CoMMANDEur – proC.º. 
4014/17 – pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/56994
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público na Aru Cidade 
de Gaia, no montante global de € 775,00 (sete-
centos e setenta e cinco euros), solicitado por 
Maria Teresa de Seabra Coelho Fragoso Com-
mandeur – proc.º 4014/17 – pL – união das Fre-
guesias de Santa Marinha e S. pedro da Afura-
da, nos termos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 150,00 
(CENTo E CINQuENTA EuroS) SoLICITADo 
por AGuIAr & LEITÃo, LDA. – proC.º 1401/17 
– pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE MAFAMu-
DE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/59313
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. 
14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público na Aru Cidade 
de Gaia, no montante global de € 150,00 (cen-
to e cinquenta euros), solicitado por Aguiar & 
Leitão, Lda. – proc.º 1401/17 – pL – união das 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DAS 
TAXAS A TITuLo DE CoNCESSÃo DE LICEN-
çA DE AuTorIZAçÃo DE uTILIZAçÃo, No 
vALor DE € 2.785,53 (DoIS MIL SETECENToS 
E oITENTA E CINCo EuroS E CINQuENTA E 
TrÊS CÊNTIMoS), DE EMISSÃo DE LICENçA 
DE CoNSTruçÃo, No vALor DE € 2.168,18 
(DoIS MIL CENTo E SESSENTA E oITo EuroS 
E DEZoITo CÊNTIMoS). E DE CoMpENSA-
çÃo urBANÍSTICA, No vALor DE € 9.656,32 
(NovE MIL SEISCENToS E CINQuENTA E SEIS 
EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo por MYSTIC rEAL ESTATE, SA – proC.º 
1510/08 – pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/57028
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, das taxas a título de con-
cessão de licença de autorização de utilização, 
no valor de € 2.785,53 (dois mil setecentos e 
oitenta e cinco euros e cinquenta e três cênti-
mos), de emissão de licença de construção, no 
valor de € 2.168,18 (dois mil cento e sessenta e 
oito euros e dezoito cêntimos) e de compensa-
ção urbanística, no valor de € 9.656,32 (nove 
mil seiscentos e cinquenta e seis euros e trinta 
e dois cêntimos), no valor total de € 14.610,03 
(catorze mil seiscentos e dez euros e três cên-
timos), solicitado por Mystic real Estate, SA – 
proc.º. 1510/08 – pL – união das Freguesias de 
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Santa Marinha e S. pedro da Afurada e indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento das taxas 
a título de taxa municipal de urbanização, no 
valor de € 13.257,80 (treze mil duzentos e cin-
quenta e sete euros e oitenta cêntimos, nos ter-
mos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS, No vALor € 6.288,54 (SEIS MIL 
DuZENToS E oITENTA E oITo EuroS E CIN-
QuENTA E QuATro CÊNTIMoS), E DA TAXA 
MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vALor DE 
€ 19.967,16 (DEZANovE MIL NovECENToS DE 
SESSENTA E SETE EuroS E DEZASSEIS CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELo BErço DA vIDA, 
LDª. – proCESSo Nº 3990/10-pL, uNIÃo DAS 
FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/57013
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de paga-
mento de taxa de emissão do alvará de licença 
de obras, no valor € 6.288,54 (seis mil duzentos 
e oitenta e oito euros e cinquenta e quatro cên-
timos), e da taxa municipal de urbanização, no 
valor de € 19.967,16 (dezanove mil novecentos 
de sessenta e sete euros e dezasseis cêntimos), 
solicitado pelo Berço da vida, Ld.ª – processo 
nº 3990/10-pL, união das Freguesias de Grijó e 
Sermonde, nos termos informados. 
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo saiu da reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA, 
No vALor € 1.495,70 (MIL QuATroCENToS E 
NovENTA E CINCo EuroS E SETENTA CÊNTI-
MoS), E DA TAXA MuNICIpAL DE urBANIZA-
çÃo, No vALor DE € 4.231,37 (QuATro MIL 
DuZENToS E TrINTA E uM EuroS E TrINTA E 
SETE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo oLIvAL 
SoCIAL- ASSoCIAçÃo pArA o DESENvoLvI-
MENTo DE oLIvAL – proCESSo Nº 1640/08-
pL, uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/58162

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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 6 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de 
pagamento de taxa de emissão do alvará de li-
cença, no valor € 1.495,70 (mil quatrocentos e 
noventa e cinco euros e setenta cêntimos) e da 
taxa municipal de urbanização, no valor de € 
4.231,37 (quatro mil duzentos e trinta e um eu-
ros e trinta e sete cêntimos), solicitado pelo oli-
val Social - Associação para o Desenvolvimento 
de olival – processo nº 1640/08 - pL, união das 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados. 
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo entrou na reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICEN-
çA, No vALor € 1.594,70 (MIL QuINhENToS 
E NovENTA E QuATro EuroS E SETENTA 
CÊNTIMoS), E DA TAXA MuNICIpAL DE urBA-
NIZAçÃo, No vALor DE € 2.502,99 (DoIS MIL 
QuINhENToS E DoIS EuroS E NovENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo por AMÉrI-
Co ALvES DA roChA – proCESSo Nº 4311/12-
pL, uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE
EDoC/2017/59307
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento em 100% da taxa municipal de urbani-
zação, no valor de € 2.502,99 (dois mil quinhen-
tos e dois euros e noventa e nove cêntimos) e 
a dispensa total da taxa de emissão do alvará, 
no valor € 1.594,70 (mil quinhentos e noventa e 
quatro euros e setenta cêntimos),solicitado por 
Américo Alves da rocha – processo nº 4311/12 - 
pL, união das Freguesias de Grijó e Sermonde, 
nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
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TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 52,50 
(CINQuENTA E DoIS EuroS E CINQuENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo por ruI MIGuEL 
DE oLIvEIrA SANToS – proC.º 4254/15 – pL 
– uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANTA MArI-
NhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/57015
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 6 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa de ocupação de espaço pú-
blico na Aru Centro histórico, no montante de 
€ 52,50 (cinquenta e dois euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado por rui Miguel de oliveira 
Santos – proc.º 4254/15 – pL – união das Fre-
guesias de Santa Marinha e S. pedro da Afura-
da, nos termos informados. 
o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda saiu da reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupA-
çÃo DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 
54.000,00 (CINQuENTA E QuATro MIL Eu-
roS), SoLICITADo por oporTo BoEIrA 
GArDEN hoTEL, LDª. – proC.º. 6459/10 – pL 
– uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E 
vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/57022
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 6 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa 
de pagamento da taxa devida pela licença de 
ocupação de espaço público, no valor de € 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil euros), so-
licitado por oporto Boeira Garden hotel, Ld.ª 
– proc.º 6459/10 – pL – união das Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, nos termos in-
formados. 
Mais foi deliberado, por força das normas de 

execução orçamental, aprovadas em reunião da 
Câmara Municipal de 31/10/2016 e em sessão da 
Assembleia Municipal de 17/11/2016, submeter o 
assunto à apreciação da Assembleia Municipal.
o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda entrou na reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 195,00 
(CENTo E NovENTA E CINCo EuroS), SoLI-
CITADo por FErNANDo JoAQuIM FErNAN-
DES DIAS – proC.º 3576/17 – pL – uNIÃo DAS 
FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo
EDoC/2017/56986
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público, no montante 
global de € 195,00 (cento e noventa e cinco 
euros), solicitado por Fernando Joaquim Fer-
nandes Dias – proc.º 3576/17 – pL – união das 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupA-
çÃo DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 
47,76 (QuArENTA E SETE EuroS E SETENTA 
E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo por MArIA 
GABrIELA MorAIS DoS SANToS DE MESQuI-
TA – proC.º 2597/15 – pL – uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2017/56980
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público, no montante 
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global de € 47,76 (quarenta e sete euros e se-
tenta e seis cêntimos), solicitado por Maria Ga-
briela Morais dos Santos de Mesquita – proc.º 
2597/15 – pL – união das Freguesias de Santa 
Marinha e S. pedro da Afurada, nos termos in-
formados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 690,00 
(SEISCENToS E NovENTA EuroS), SoLICITA-
Do por ADMINISTrAçÃo Do EDIFÍCIo Apo-
Lo – proC.º 4039/17 – pL – uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2017/56989
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público, no montante 
global de € 690,00 (seiscentos e noventa eu-
ros), solicitado pela Administração do Edifício 
Apolo – proc.º 4039/17 – pL – união das Fre-
guesias de Santa Marinha e S. pedro da Afura-
da, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupA-
çÃo DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 
2.041,20 (DoIS MIL E QuArENTA E uM EuroS 
E vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo por LÚCIo 
DA SILvA AZEvEDo & FILhoS, SA – proC.º 
2560/16 – pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/56987
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa devida pela licença de ocu-
pação de espaço público, no montante global 
de € 2.041,20 (dois mil e quarenta e um euros 

e vinte cêntimos), solicitado por Lúcio da Silva 
Azevedo & Filhos, SA – proc.º 2560/16 – pL – 
união das Freguesias de Santa Marinha e S. pe-
dro da Afurada, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo Do ALvArÁ DE 
LICENçA DE oBrAS, No vALor DE € 746,00 
(SETECENToS E QuArENTA E SEIS EuroS), 
SoLICITADo por ANTÓNIo MANuEL MorEI-
rA DoS SANToS – proC.º 2343/17 – pL – FrE-
GuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2017/57017
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa de emissão do alva-
rá de licença de obras, no montante global de € 
746,00 (setecentos e quarenta e seis euros), so-
licitado por António Manuel Moreira dos Santos 
– proc.º 2343/17 – pL – freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados. 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA DE CoNCESSÃo DE AuTorIZAçÃo 
DE uTILIZAçÃo, No vALor DE € 2.348,00 
(DoIS MIL TrEZENToS E QuArENTA E oITo 
EuroS), SoLICITADo por poNTE D. MArIA 
pIA – CIrCuIToS TurÍSTICoS S.A. – proC.º 
1510/08 – pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/57019
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa a título de conces-
são licença de autorização de utilização, no va-
lor de € 2.348,00 (dois mil trezentos e quarenta 
e oito euros), solicitado por ponte D. Maria pia 
– Circuitos Turísticos S.A. – proc.º 1510/08 – pL 
– união das Freguesias de Santa Marinha e S. 
pedro da Afurada, nos termos informados. 
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pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DA 
TAXA A TITuLo DE CoNCESSÃo DA LICENçA 
DE AuTorIZAçÃo DE uTILIZAçÃo, No vA-
Lor DE € 1.234,60 (MIL DuZENToS E TrINTA 
E QuATro EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por MÁrIo NuNo DoS SANToS 
FErrEIrA – proC.º 1510/08 – pL – uNIÃo DAS 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2017/57021
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa a título de conces-
são licença de autorização de utilização, no va-
lor de € 1.234,60 (mil duzentos e trinta e quatro 
euros e sessenta cêntimos), solicitado por Má-
rio Nuno dos Santos Ferreira – proc.º 1510/08 
– pL – união das Freguesias de Santa Marinha 
e S. pedro da Afurada, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por TAXA MuNICIpAL DE ur-
BANIZAçÃo, SoLICITADo por FrANCISCo 
DoS SANToS roChA – proCESSo Nº 136/17-
LEG, uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/53036
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. 
02.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por TAXA MuNICIpAL DE ur-
BANIZAçÃo, SoLICITADo por MArIA LAu-
rINDA pINTo MAGALhÃES LopES – proCES-
So Nº 693/17-LEG, uNIÃo DAS FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/53037
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. 
02.11.2017”

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por TAXA MuNICIpAL DE ur-
BANIZAçÃo, SoLICITADo por FErNANDo 
SELorES MorAIS DE SouSA – proCESSo Nº 
999/17-LEG, FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/57024
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. 
02.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por TAXA MuNICIpAL DE ur-
BANIZAçÃo, SoLICITADo por MArIA MA-
NuELA CoNCEIçÃo hENrIQuES – proCES-
So Nº 3220/17-LEG, uNIÃo DAS FrEGuESIAS 
DE GuLpILhArES E vALADArES
EDoC/2017/57025
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. 
02.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por TAXA MuNICIpAL DE 
urBANIZAçÃo, SoLICITADo por ADrIFEr-
-rECICLAGEM DE METAIS, LDª. – proCESSo 
Nº 3450/16-pL, uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/53038
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. 
02.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por TAXA MuNICIpAL DE 
urBANIZAçÃo, SoLICITADo por JoAQuIM 
BArBoSA DE BESSA – proCESSo Nº 3021/15-
pL, FrEGuESIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/59310
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. 
14.11.2017”
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS A opErAçÕES urBANÍSTI-
CA, SoLICITADo por ANTÓNIo JoAQuIM DA 
roChA hENrIQuE – proC.º. 1683/17-LEG - 
FrEGuESIA DA MADALENA
EDoC/2017/56043
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. 
02.11.2017”
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 Do EvENTo “CorrIDA prAIA Do ArEI-
Nho”, A rEALIZAr No DIA 29 DE ouTuBro 
DE 2017, No vALor DE € 53,89 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2017/55953
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
131, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do evento “Corrida 
praia do Areinho”, realizado no dia 29 de outu-
bro de 2017, no valor de € 53,89 (cinquenta e 
três euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de oliveira do Douro, 
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 TEMÁTICA Do 
hALLoWEEN”, A rEALIZAr-SE NA ruA Do 
JArDIM, 14, No vALor DE € 125,28 (CENTo E 
vINTE E CINCo EuroS E vINTE E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DESporTI-
vA DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/56289
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 Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festa Te-
mática do halloween”, a realizar-se na rua do 
Jardim, 14, no valor de € 125,28 (cento e vinte e 
cinco euros e vinte e oito cêntimos), solicitado 
pela união Desportiva de vilar do paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “hALLoWEEN 2017”, SoLI-
CITADo pELA EMprESA LI’S EvENToS 
EDoC/2017/57188
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
133, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de ruí-
do, relativa à realização do evento “ halloween 
2017”, solicitado pela Empresa LI’s Eventos, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “proCISSÃo EM hoNrA DE NoSSA 
SENhorA Do roSÁrIo DE SANDIM, proMo-
vIDA pELA uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, A rEALI-
ZAr No DIA 28 DE ouTuBro, No vALor DE 
€ 26,89 (vINTE E SEIS EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/56513
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização da “procissão em honra de 
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Nossa Senhora do rosário de Sandim, realizada 
no dia 28 de outubro, no valor de € 26,89 (vinte 
e seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pela união das 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 DA “FESTA EM hoNrA DE S. MArTI-
Nho A DECorrEr DE 10 A 14 DE NovEMBro, 
No vALor DE € 175,90 (CENTo E SETENTA 
E CINCo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/57159
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
135, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa em honra de 
S. Martinho”, nos dias 10 a 14 de novembro, no 
valor de € 175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela união das 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
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 DE hALLoWEEN DENoMINADA 
hAppY horror pArTY”, A rEALIZAr NoS 
DIAS 28 E 29 DE ouTuBro, No vALor DE € 
57,39 (CINQuENTA E SETE EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2017/56579
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
136, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa de hallowe-
en denominada happy horror party”, realizada 
nos dias 28 e 29 de outubro, no valor de € 57,39 

(cinquenta e sete euros e trinta e nove cênti-
mos), solicitado pela Junta de Freguesia de Ca-
nelas, 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 “ SoLIDÁrIo hALLoWEEN 
TuNING pArTY”, A rEALIZAr-SE NA ruA Do 
JArDIM, 328, No vALor DE € 62,88 (SESSEN-
TA E DoIS EuroS E oITENTA E oITo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuE-
SIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/55282
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
137, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do evento “Solidário 
halloween Tuning party”, a realizar-se na rua 
do Jardim, 328, no valor de € 62,88 (sessenta e 
dois euros e oitenta e oito 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 “FESTIvIDADES DE hALLo-
WEEN”, A rEALIZAr-SE NA prAçA SouSA 
CALDAS Nº. 167, No vALor DE € 209,28 (Du-
ZENToS E NovE EuroS E vINTE E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA rEMES
EDoC/2017/55744
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
138, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Festivida-
des de halloween”, a realizar-se na praça Sousa 
Caldas nº. 167, no valor de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos), solicitado 
pela Associação recreativa rEMES, nos termos 
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informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FuN-
DoS DA CoNFErÊNCIA DE SÃo vICENTE DE 
pAuLo DE oLIvAL”, A rEALIZAr No DIA 15 
DE ouTuBro, No vALor DE € 26,89 (vINTE 
E SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DAS FrEGuESIAS 
DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/52687
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Angariação 
de Fundos da Conferência de São vicente de 
paulo de olival”, a realizar no dia 15 de outubro, 
no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela união das 
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 “DESFoLhADA” A rEA-
LIZAr No DIA 28 DE ouTuBro, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo INTErNACIoNAL EQuES-
TrE - SChooLhorSES
EDoC/2017/56578
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
140, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização do evento “Desfolhada” a 
realizar no dia 28 de outubro, solicitado pela 
Associação Internacional Equestre - Schoolhor-
ses, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 

DE “DuAS proCISSÕES DAS FESTAS DE NoS-
SA SENhorA Do roSÁrIo” A rEALIZAr NoS 
DIAS 07 E 08 DE ouTuBro, No vALor DE € 
34,89 (TrINTA E QuATro EuroS E oITENTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEGuESIA DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2017/51569
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
141, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização de “Duas procissões 
das Festas de Nossa Senhora do rosário” a re-
alizar nos dias 07 e 08 de outubro, no valor de 
€ 34,89 (trinta e quatro euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de vilar de Andorinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA Do MAGuSTo” A rEALIZAr NoS 
DIAS 10 E 11 DE NovEMBro, No vALor DE € 
99,39 (NovENTA E NovE EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA AZES – 
ASSoCIAçÃo ZELADorA EMprEENDIMENTo 
SoCIAL -AvINTES
EDoC/2017/58068
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
142, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa do Magusto” 
a realizar nos dias 10 e 11 de novembro, no valor 
de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela AZES – Associação 
Zeladora Empreendimento Social - Avintes, 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 “provA DESporTIvA DE CArroS 
CLÁSSICoS CoM MAGuSTo” A rEALIZAr 



CâMArA MuNICIpAL

Nº 85 | NovEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

58

No DIA 18 DE NovEMBro, No vALor DE € 
53,89 (CINQuENTA E TrÊS EuroS E oITENTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo CuLTurAL E rECrEATIvA C3D – 
CLuBE 3 DuKES
EDoC/2017/55048
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
143, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “prova Desportiva 
de Carros Clássicos com Magusto” a realizar no 
dia 18 de novembro, no valor de € 53,89 (cin-
quenta e três euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Associação Cultural e recreativa 
C3D – Clube 3 Dukes, 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 A “DESFoLhADA” A rEALI-
ZAr No DIA 14 DE ouTuBro, No vALor DE € 
52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo Gru-
po DANçAS CANTArES DE SErZEDo
EDoC/2017/53196
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
144, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento a “Desfolha-
da” a realizar no dia 14 de outubro, no valor de 
€ 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pelo Grupo Danças Can-
tares de Serzedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “proCISSÕES Do DIA DE ToDoS oS 
SANToS E FIÉIS DEFuNToS” A rEALIZAr NoS 
DIAS 01 E 02 DE NovEMBro, No vALor DE 
€ 33.89 (TrINTA E TrÊS EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 

DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/53837
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
145, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização de “procissões do Dia de 
Todos os Santos e Fiéis Defuntos” a realizar nos 
dias 01 e 02 de novembro, no valor de € 33.89 
(trinta e três euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de pedroso 
e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE ALoJAMENTo NA hoSpEDArIA Do 
pArQuE BIoLÓGICo, No vALor DE € 280,00 
(DuZENToS E oITENTA EuroS), SoLICITADo 
pELoS pLEBEuS AvINTENSES
EDoC/2017/52439
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
146, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pelo alojamento na hospeda-
ria do parque Biológico, no valor de € 280,00 
(duzentos e oitenta euros), solicitado pelos ple-
beus Avintenses, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DA SALA DE ForMA-
çÃo Do pArQuE BIoLÓGICo, No vALor DE 
€ 61,50 (SESSENTA E uM EuroS E CINQuEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FEDEpA-
GAIA
EDoC/2017/52889
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
147, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização da sala de formação do 
parque Biológico, no valor de € 61,50 (sessen-
ta e um euros e cinquenta cêntimos), solicitado 
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pela FEDEpAGAIA, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo Do 
pArQuE BIoLÓGICo, No vALor DE € 344,40 
(TrEZENToS E QuArENTA E QuATro EuroS 
E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ACMA
EDoC/2017/58596
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
148, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização do auditório do parque 
Biológico, no valor de € 344,40 (trezentos e 
quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), 
solicitado pela ACMA, nos termos informados.

GAIUrb UrbANISmo e HAbITAÇÃo em
poSSE ADMINISTrATIvA DE hABITAçÃo SITA 
NA ruA Do CErro, Nº. 100, 2º. DrT. – FrENTE 
Z, FrEGuESIA DE CANIDELo – AG 11071
EDoC/2017/59834
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
149, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a posse administrativa da habitação 
sita na rua do Cerro, nº. 100, 2º. Drt. – Frente 
Z, freguesia de Canidelo – Ag. 11071, nos termos 
informados.

DIverSoS
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo DA 
ASSEMBLEIA MuNICIpAL, SoLICITADo pELo 
STAL – SINDICATo DoS TrABALhADorES DA 
ADMINISTrAçÃo LoCAL
EDoC/2017/55648
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
150, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxas pela utilização do auditório da Assem-
bleia Municipal, solicitado pelo STAL – Sindica-
to dos Trabalhadores da Administração Local, 
nos termos informados.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
151, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo, deu início à 
INTErvENçÃo DoS SENhorES MuNÍCIpES, 
verificando-se a presença da seguinte Muníci-
pe, que usou da palavra:
MArIA ABÍLIA DE SouSA pINTo NEvES – Dis-
se residir na rua particular João Félix onde é 
proibido estacionar, contudo, existe quem não 
respeite essa regra e estacione na referida arté-
ria. referiu-se, igualmente, ao excesso de velo-
cidade dos veículos que transitam na rua, pelo 
que, solicitou a colocação de lombas na citada 
via.
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º 
patrocínio Miguel vieira de Azevedo, disse ser 
uma questão que está devidamente identifica-
da. Que a Câmara Municipal pretende colocar 
na artéria referida pela Sr.ª Munícipe, estaciona-
mento exclusivo dos residentes/moradores que 
terão um cartão de acesso. Disse que o exces-
so de estacionamento deve-se aos utilizadores 
do Metro e que se está a resolver a questão do 
parque de estacionamento do Metro, que está 
a ser ultimado na EN222. Disse que, em breve, 
será transmitido à Sr.ª Munícipe uma solução 
que irá minimizar muito o impacto negativo do 
estacionamento indevido no local referido.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 20 minutos, o Senhor vice-presidente, 
Eng.º patrocínio Miguel vieira de Azevedo, 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 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o Senhor vice-presidente da Câmara, (patrocí-
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nio Miguel vieira de Azevedo)

b.3. ATA N.º 23
rEuNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâMArA 
MuNICIpAL rEALIZADA NoS pAçoS Do Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA EM 24 DE No-
vEMBro DE 2017
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura  
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro  
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda.  
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Drª. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues 
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora do Departamento de Administra-
ção Geral, Dra. hermenegilda da Cunha e Silva
horA DA ABErTurA: 17 horas e 05 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 58 mi-
nutos.  
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro salientou o curto espaço de tempo que 
é dado para apreciação dos pontos que fazem 
parte da ordem de trabalhos. Que não consi-
dera correto os assuntos serem divulgados na 
comunicação social antes de serem discutidos 
na reunião de Câmara.
o Senhor presidente da Câmara, prof Dr. Eduar-
do vítor rodrigues respondeu que se cumpriu 
a Lei, que o pSD teve a oportunidade de se pro-
nunciar antecipadamente sobre o orçamento, 

no âmbito do Estatuto do Direito de oposição 
e que não o fez.

PreSIDÊNCIA/vereAÇÃo
propoSTA DE ALTErAçÃo À ESTruTurA 
NuCLEAr E FLEXÍvEL DoS SErvIçoS DA Câ-
MArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE GAIA
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
21.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a seguinte intervenção:
“ESTruTurA NuCLEAr DE orGANIZAçÃo 
DoS SErvIçoS MuNICIpAIS
A proposta de alteração da estrutura orgânica 
nuclear e flexível dos serviços do Município de 
vila Nova de Gaia que nos é presente, não vem 
acrescentar nada de substancial relativamente 
ao organigrama ainda em vigor, resumindo-se a 
uma mera operação de cosmética inócua, pou-
co eficiente e notadamente feita “em cima do 
joelho”.
procede-se apenas a pequenos ajustamentos 
de ordem funcional, acabando por não eliminar 
qualquer subunidade orgânica, ao contrário do 
que se afirma no preâmbulo.
o que parece mais relevante é transformar ga-
binetes em equipas multidisciplinares (que para 
todos os efeitos são equiparadas a divisões), 
fazendo com que em vez de chefias de 3.º grau 
passem a existir mais dirigentes intermédios de 
2.º grau; e ainda eliminar divisões numa deter-
minada estrutura para criar outras, com seme-
lhantes competências ou atribuições, noutros 
departamentos e/ou direções.
A título de exemplo refere-se a Divisão de Ener-
gia, que deixa de existir na Direção Municipal 
de Infraestruturas e Espaços públicos e passa 
a integrar, o que é questionável, a área do ur-
banismo (Direção Municipal de urbanismo e 
Ambiente) com um nome pomposo (Divisão de 
Smart Cities para a Eficiência Energética) mas 
sem um conteúdo eficaz e dotado de transver-
salidade funcional.
ora, tendo em conta que o conceito de Cidade 
Inteligente extravasa e vai mais além do con-
ceito da eficiência energética e deve estar inti-
mamente ligada a um empreendedorismo com 
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capacidade para desenvolver soluções urbanas 
inovadoras em relação de interdisciplinaridade, 
seja na energia, seja na mobilidade, nas tecno-
logias de informação e comunicação, pouco 
disto está presente nesta Divisão (diríamos que 
muito estudo e pouco ação).
Aliás a Equipa Multidisciplinar das Encostas 
do Douro e da Avenida do Atlântico, a Marca 
de Gaia e Go on Invest Gaia e ainda a Equipa 
Multidisciplinar de projetos Especiais indiciam 
competências típicas da sustentabilidade e 
eficiência, características de uma cidade inte-
ligente que bem podiam ter tido uma aborda-
gem integrada, mais racional e inteligível.
Nesta medida era essencial que o Município, 
para este efeito, tivesse consagrado na estrutu-
ra uma verdadeira unidade orgânica que desen-
volvesse a cooperação com as universidades e 
os centros de investigação nas áreas-chave do 
mercado das cidades inteligentes, englobando 
a multidisciplinaridade desta área.
um parênteses para questionar a utilidade prá-
tica da existência de uma Equipa Multidiscipli-
nar de projetos Especiais, ao longo dos últimos 
três anos, e aferir também quais os projetos es-
peciais que estão, ou possam estar, sob a alça-
da desta unidade orgânica.
Também no que tange às Equipas Multidiscipli-
nares das Encostas do Douro e da Avenida do 
Atlântico, importaria também saber quais fo-
ram os trabalhos realizados, neste âmbito, no 
mesmo período, e as atribuições que lhes ca-
bem, tendo em vista a prossecução dos proje-
tos especiais em causa.
por outro lado, não resulta clara no organigra-
ma a consequência de uma das prioridades 
desta maioria municipal, aliás bem vincada no 
discurso de tomada de posse e ainda nas notí-
cias que vieram a público através da comunica-
ção social, que passa pela limpeza dos terrenos 
privados com efeitos na majoração do IMI para 
os casos de incumprimento. para o efeito, o Se-
nhor presidente da Câmara anunciou a criação 
prioritária de um grupo trabalho que se dedi-
casse em exclusivo a estas problemáticas, quer 
em áreas florestais, quer em áreas urbanas, mas 
não resulta do organigrama nada em concreto 
sobre estas matérias, nem no âmbito do Gabi-
nete Florestal, nem da Equipa Multidisciplinar 
de proteção Civil, que permanecem com com-

petências intocáveis e amalgamadas que tam-
bém estão repartidas com a Divisão de Fiscali-
zação e Contraordenações.
Também esta Divisão de Fiscalização e Contra-
ordenações devia, na nossa perspetiva, ter sido 
alvo de intervenção. primeiro pelo crescente 
volume de trabalho registado nos últimos anos. 
Depois, pela mescla, do nosso ponto de vista 
absolutamente errada, entre o que é do foro da 
fiscalização e o que é do foro da decisão, por-
quanto a instrução de processos de contraorde-
nação que é uma área iminentemente jurídica.
por isso, nesta alteração, deveria ter sido criada 
uma unidade orgânica específica para a fiscali-
zação e uma outra para as contraordenações, 
cujo volume de processos em risco de prescre-
ver sabemos que é grande, em face do reduzi-
do número de instrutores.
Também não se compreende a razão pela qual 
se cria de uma unidade orgânica denominada 
Divisão de Contratos e protocolos (antes Divi-
são de Gestão de Contratos Empreitadas). Até 
porque, para além da contratação pública, o 
âmbito de competências desta unidade resu-
me-se à elaboração e controlo de protocolos 
e contratos-programa, o que não justificaria a 
necessidade de criar uma estrutura especifica-
mente para o efeito.
Ademais, a criar-se uma unidade orgânica auto-
nomizada, por constituírem matérias, também 
de teor iminentemente jurídico, deviam estar 
integradas ou, pelo menos, ser sindicadas pelo 
Departamento de Assuntos Jurídicos e não tra-
tadas de forma avulsa numa área dedicada à 
contratação pública, como neste caso.
Em suma a organização dos serviços conti-
nua praticamente inalterada, afigurando-se um 
pouco como a face visível da falta de uma con-
sistente linha de rumo para os próximos quatro 
anos e indiciando mais um período de navega-
ção à vista, direcionado apenas para a resolu-
ção burocrática de tudo quanto é gestão cor-
rente e nunca numa lógica de investimento, de 
sustentabilidade e de projeção do Município a 
longo prazo.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e e 2 votos contra do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar e submeter a aprovação 
da Assembleia Municipal a proposta de Altera-
ção à Estrutura Nuclear da Câmara Municipal 
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de vila Nova de Gaia, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado aprovar e remeter a conhe-
cimento da Assembleia Municipal, o teor da 
proposta de estrutura flexível dos serviços mu-
nicipais, identificada como Anexo II.
pLANo E orçAMENTo E MApA DE pESSoAL 
pArA o ANo DE 2018
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. 
21.11.2017”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues fez e apresentou a seguin-
te intervenção:
“Grandes opções do plano 2018
1. Introdução
há quatro anos iniciamos um ciclo político as-
sente em valores e critérios de gestão rigorosa, 
que se traduziram em dois conceitos basilares: 
o investimento inteligente e o desenvolvimento 
sustentável.
Ao fim de quatro anos, após termos evitado o 
colapso financeiro da autarquia, que por pouco 
não nos conduziu à solução extrema de recur-
so ao Fundo de Apoio Municipal (FAM) – que 
evitámos com enorme esforço de contenção no 
primeiro ano do mandato –, começamos a apli-
car em Gaia um modelo de gestão autárquica 
sustentável e inteligente, priorizando as pesso-
as em detrimento das pedras.
Aos que duvidaram da importância que demos 
ao foco na gestão rigorosa e na resolução do 
problema do sobreendividamento, recordamos 
os 18 municípios que recorreram ao FAM – aos 
quais se juntou o Fundão, ainda na semana pas-
sada –, ficando assim fortemente condicionados 
na sua capacidade de providenciarem serviços 
públicos de qualidade aos cidadãos e penali-
zando fiscalmente os munícipes, as empresas 
e as instituições com agravamento de taxas e 
redução de apoios.
Após esta considerável vitória para os gaienses, 
que conseguimos evitando a entrada no FAM, 
consolidamos a dívida municipal com recurso a 
um programa de saneamento financeiro, apro-
vado em tempo recorde pelo Tribunal de Con-
tas, que nos permitiu a recuperação das condi-
ções mínimas para agora iniciarmos, a partir de 
2018, uma fase de expansão do investimento e 

da requalificação do território e de promoção 
da coesão social, que continuará a ser guiada 
pelos mesmos princípios de rigor, investimento 
inteligente e desenvolvimento sustentável.
um orçamento municipal como o nosso é um 
instrumento financeiro ao serviço de uma po-
lítica virada para as pessoas, para as necessi-
dades das famílias e das classes médias, com 
forte incidência na discriminação positiva dos 
mais frágeis e desprotegidos. É, igualmente, um 
instrumento de reforço e afirmação da compe-
titividade territorial de Gaia, numa lógica de 
complementaridade e cooperação com os mu-
nicípios vizinhos, com a Área Metropolitana do 
porto, com a região Norte.
É um orçamento que, à sua escala, participa ati-
vamente na consolidação económica do país; 
contribuirá para a melhoria das condições de 
criação de empresas e emprego; reforçará os 
sistemas públicos de saúde, educação e solida-
riedade social, novamente em complementari-
dade e abertura cooperativa ao SNS, ao servi-
ço público de educação e aos mecanismos de 
apoio do Estado social.
o orçamento municipal de Gaia é um orçamen-
to voltado para a comunidade, com justo equi-
líbrio entre as freguesias, com uma afirmação 
inequívoca de confiança nas instituições locais 
– sejam culturais, desportivas ou sociais –, nas 
empresas e nas organizações, apostando na 
sua capacitação, no seu desenvolvimento sus-
tentável e na oferta de serviços aos cidadãos 
que as mesmas ambicionam proporcionar.
É o primeiro orçamento com as contas no ver-
de, depois de uma evolução extraordinária e 
consolidada.

os pagamentos em atraso estão em extinção, o 
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peso dos juros de mora desapareceu e o prazo 
médio de pagamentos está finalmente dentro 
dos parâmetros legais.

Fecharemos o ano de 2017 com as contas no 
verde, com 8 milhões de euros abaixo do limite 
legal de endividamento (160 milhões de euros, 
contra os 299 milhões que recebemos). As em-
presas municipais estão estabilizadas, o prazo 
médio de pagamentos estará nos 48 dias, o pa-
gamento de juros de mora desaparecerá, con-
tra os 1,8 milhões anuais anteriores.
As taxas e impostos municipais para 2018 refle-
tem isso mesmo: redução do IMI, com perda de 
cerca de 800 mil euros de receita; manutenção 
do preço da água, assumindo o município o au-
mento de custo da mesma; aumento de apoios 
sociais e políticas sociais municipais.
Mas também criação da Taxa Turística, aumen-
to das penalizações para quem não cumpre 
com a salvaguarda do património (terrenos e 
casas devolutas).  
Em 2018 projetamos outras medidas concretas:
- Em Abril de 2018 proporemos a saída da Câ-
mara de Gaia do pAEL, poupando cerca de 600 
mil euros por ano em juros.
- Iniciaremos a revisão do pDM.
- Arrancará a nova fase de obras do hospital de 
Gaia, com uma comparticipação municipal de 3 
milhões de euros.

- Finalizar-se-á o Centro de Saúde de vilar de 
Andorinho e arrancará o Centro de Saúde da 
Madalena.
- Arrancará a obra de requalificação das esco-
las EB 2/3 de valadares, Sophia de Mello Brey-
ner e Dr. Costa Matos, cada uma delas com uma 
comparticipação municipal de mais de 1 milhão 
de euros.
- Arrancará o pavilhão de Canidelo e o edifício-
-sede da Junta de Freguesia de Canelas.
- Finalizar-se-á o pavilhão Salvador Guedes, em 
Avintes.
- Arrancará a requalificação da Estação General 
Torres.
- Finalizar-se-á a requalificação da Beira-rio.
- Arrancará a construção do novo e moderno 
Centro Animal de Gaia (pATA).
- prosseguirá a requalificação das Encostas do 
Douro, com novo financiamento de mais de 3 
milhões de euros, a ser contratualizado com o 
Ministério do Ambiente a 24 de Novembro de 
2017!
- Finalizar-se-á o modelo financeiro e o progra-
ma para a construção do Centro Cultural e de 
Congressos de Gaia.
- prosseguirá o programa de reabilitação da 
rede viária.
- prosseguirá o programa de reabilitação de es-
colas do 1.º ciclo.
- Entre muitos outros.
No domínio das políticas sociais, reforçaremos 
a diferenciação e a inovação:
- Entrará em velocidade de cruzeiro o programa 
Municipal de Apoio ao Arrendamento, iniciado 
em projeto-piloto em 2017.
- Assumiremos as terapias para alunos com 
NEE (hidroterapia, cinoterapia e hipoterapia).
- reforçaremos o programa Gai@prende+, alar-
gando a sua abrangência ao 2.º ciclo com o 
programa Gaia Experimenta+.
- reforçaremos o apoio em material escolar até 
ao 12.º ano.
- Contrataremos pessoal qualificado para as es-
colas e equipamentos municipais, num proces-
so de progressiva substituição de precários por 
pessoal do quadro.
- Avançaremos com uma equipa de Auditoria 
(interna e com apoio externo) para acompa-
nhamento das ações municipais em múltiplos 
setores (contratação, urbanismo, etc.), num es-
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forço de transparência e de abertura institucio-
nal.
- Criaremos a figura institucional do provedor 
do Cidadão.
- Criação do programa Municipal de Natação 
para Todos.
- Criação de um programa de Estágios Aca-
démicos e profissionais, cujo regulamento 
será lançado na mesma reunião de Câmara 
(24/11/2017).
- Entre muitos outros.
2. Principais eixos estratégicos
o lema da agenda de Gaia é o «Investimento 
Inteligente e o Desenvolvimento Sustentável», 
assente em dez princípios constitutivos da 
Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 
vila Nova de Gaia. o Município, consciente das 
suas responsabilidades e da importância do seu 
exemplo (é o terceiro mais populoso Município 
de portugal, com um contingente populacional 
semelhante à população da Madeira ou da Is-
lândia), assumiu a necessidade de criar um con-
sistente quadro concetual que balize as suas 
ações e medidas, evitando o seu caráter avulso 
e casuístico e dando-lhes, ao invés, um conjun-
to estruturado de referências estratégicas e de-
senvolvimentistas.
Este quadro de objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável assumiu uma formulação que en-
quadra os grandes desígnios globais com as 
esferas de ação municipal, inspirando a Agenda 
Gaia 2030. Importa assumir alguns dos eixos 
fundamentais e das medidas concretas para os 
próximos anos.
EDuCAr
- Ampliar o Gaia Aprende+ ao segundo ciclo.
- Criar o programa Municipal de Natação para 
Todos.
- reforçar os apoios aos alunos e famílias até ao 
12º ano de escolaridade.
- programa Municipal de Saúde oral.
- programa Municipal de Saúde visual.
CuIDAr
- Construir dois novos centros de saúde, vilar 
do Andorinho e Madalena, um já em obra e ou-
tro em fase de concurso, com o contributo fi-
nanceiro do município.
- Criar um Centro de Atividades ocupacionais 
(CAo), com o objetivo de integrar no mercado 
de trabalho cidadãos portadores de deficiência.

- Criar uma equipa da proteção civil para iden-
tificar terrenos privados abandonados e com 
potencial de perigo.
- Introduzir no programa Municipal de Apoio à 
vacinação (suplementar ao plano Nacional de 
vacinação) as vacinas rotatec (contra o rotaví-
rus) e Bexsero (contra a meningite bacteriana), 
alargado a todas as famílias de vila Nova de 
Gaia, desde logo como instrumento de apoio 
à natalidade, mas também como estratégia de 
política pública.
proMovEr
- Criar o Gabinete Go.on – Invest in Gaia que irá 
potenciar as oportunidades de investimento e a 
criação de emprego em vila Nova de Gaia, quer 
em contactos nacionais, quer em contactos in-
ternacionais.
- planear a segunda nova linha do metro, que re-
alizará a ligação das Devesas ao Campo Alegre, 
com uma nova ponte paralela à da Arrábida e 
servindo freguesias como vilar do paraíso, Ca-
nidelo, Madalena, Santa Marinha, entre outras. 
- Iniciar a reabilitação da linha do Norte, no tro-
ço ovar-vila Nova de Gaia, juntamente com a 
reabilitação da Estação de General Torres e ar-
ranque com os projetos necessários para o es-
tudo de viabilidade de uma nova linha ferroviá-
ria para passageiros e mercadorias, deixando o 
atual troço da linha do Norte para uma serven-
tia mais urbana e intermodal.
- Na A1, serão prioridades o alargamento no tro-
ço Santo ovídio-Arrábida, assim como a criação 
da entrada (norte) e saída (sul) no nó da Feitei-
ra. Será também concretizada a rotunda norte 
de Santo ovídeo, que irá melhorar a circulação 
na atual rotunda. Destaque-se ainda a constru-
ção da travessia subterrânea no nó ferroviário 
da Granja, como exemplo do plano de criação 
das passagens inferiores da linha do Norte.
INovAr
- programa Municipal de Apoio ao Arrenda-
mento (quer no eixo do apoio direto às rendas, 
quer no eixo da aquisição e/ou construção de 
casas municipais para públicos específicos de 
classes médias, sejam jovens ou famílias mono-
parentais).
- programa Municipal de Apoio a Estágios pro-
fissionais remunerados.
- reabilitação urbana, no contexto de uma ci-
dade mais inclusiva, merecerá uma atenção es-
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pecial.
CrIAr
- Avançar com a construção do Centro Cultural 
e de Congressos de Gaia, aposta que nos per-
mitirá receber e conceber acontecimentos de 
grande escala e de relevância, não só municipal, 
como regional.
- Criar o Centro Arqueológico do Monte Mura-
do e a criação do Museu das Causas como afir-
mação da nossa história e do nosso património.
- Especial atenção às questões da segurança em 
espaço público, implementando policiamento 
de proximidade nas escolas e nas urbanizações 
sociais (com a polícia Municipal) e instalando 
sistemas de videovigilância no Centro histórico 
e em espaços de maior risco de segurança.
- reforçar o papel do parque Maria pia e assu-
miremos com a Câmara do porto a prioridade 
à refuncionalização da ponte Maria pia e à sua 
valorização patrimonial.
proTEGEr
- Criar novos espaços de fruição, como o par-
que de São paio e o parque de Santa Luzia, o 
parque de Lazer e de Desporto de Sermonde, 
assim como uma piscina marítima (piscinas de 
ondas).
- Construir a plataforma de Acolhimento e Tra-
tamento Animal (pATA).
- Concretizar a Candidatura do Centro histórico 
de Gaia a património Mundial da humanidade. 
- Implementar uma taxa municipal turística 
(no valor de 2€ por dormida, articulado com o 
porto) para todos aqueles que nos visitem, na 
perspetiva de promoção de um desenvolvimen-
to sustentável, alocando esse valor a projetos 
municipais de relevância turística, à limpeza e à 
manutenção de espaços públicos, assim como 
à sua proteção e reabilitação
- reduzir a utilização de água potável na rega 
de jardins e áreas verdes municipais, recorren-
do, para tal, à instalação de reservatórios que 
permitam efetuar a contenção de águas plu-
viais para posterior utilização nesse contexto.
rELACIoNAr
- Desenvolver um programa de educação in-
tergeracional e criação da universidade Gaia-
-Maior, que surgirá como complemento às inú-
meras universidades sénior que temos apoiado 
em muitas freguesias do nosso concelho.
- Criar o Fórum de debate de ideias para jovens, 

com periodicidade trimestral, em todas as fre-
guesias.
- Manter a articulação metropolitana, quer pela 
participação de Gaia na Área Metropolitana do 
porto, quer pela participação na Frente Atlân-
tica.
INForMAr
- os relatórios de atividades e as contas do mu-
nicípio serão disponibilizados eletronicamente.
- As reuniões da Assembleia Municipal serão 
transmitidas online depois da obra de requali-
ficação do Auditório da Assembleia Municipal.
CrESCEr
- Manter a capacidade de reduzir a dívida da 
autarquia e, em simultâneo, diminuir taxas e im-
postos das empresas e das famílias.
- Conseguir, cumulativamente, encurtar os pra-
zos de pagamentos aos fornecedores e, ao 
mesmo tempo, concretizar um plano de inter-
venção e de manutenção em diversos equipa-
mentos, escolas e eixos viários.
- Apostar nos eixos viários que servem as zonas 
industriais, criando melhores condições para as 
empresas e, com isso, potenciar o crescimento 
económico.
INTEGrAr
- Como plataforma de ensaio a um modelo de 
mobilidade em modo de serviço propõe-se 
que, em articulação com o Metro do porto, a 
nova Estação de Metro Manuel Leão disponibili-
ze (em regime de prestação de serviços de mo-
bilidade integrado, que contemple um título de 
transporte modal) horas de utilização de veícu-
lo em regime privado, com possibilidade de car-
sharing e o respetivo parqueamento na estação 
referida. Esta aposta nos Interfaces intermodais 
terá ainda como elementos nucleares a estação 
de Metro de D. João II (polo fundamental para 
o corredor da EN 222 e Avenida da república) e 
a Estação das Devesas (que deverá servir, num 
futuro próximo, de interface no fecho do anel 
de Metro da cidade).
- No que diz respeito à articulação entre o 
transporte individual e a rede de transportes 
públicos, faremos um investimento em parques 
de estacionamento, sob gestão municipal, num 
modelo de park & ride (com pagamento através 
do “Andante”).
- Criar o projeto do Metro-Bus na EN-222.
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3. o orçamento em números
para o ano de 2018, o município de vila 
Nova de Gaia apresenta um orçamento 
168.681.000,00€. Deste valor, em termos de re-
ceita, 128.141.547,00€ são receitas correntes e 
40.539.453,00€ receitas de capital, sendo que 
as receitas correntes representam 76% e as re-
ceitas de capital 24% do total da receita.
Importa sublinhar que 68,21% do total da recei-
ta municipal, isto é, 115.057.518,00€, referem-se 
a receitas próprias. Significa isto que o Municí-
pio de Gaia apresenta um grau de 68% de auto-
nomia financeira face ao orçamento do Estado. 
Na previsão de receitas para 2018, a maior fatia 
advém dos impostos diretos (42%). Neste âm-
bito, será de grande importância o aumento de 
receita gerada pelo IMT, graças ao crescimento 
do mercado imobiliário, e da Derrama, prove-
niente das grandes empresas e do aumento das 
exportações. 
para 2018, as Grandes opções do plano (Gop) 
apresentam o valor de 99.526.760,00€, o que 
representa 59% do total do orçamento muni-
cipal. Numa curta comparação face às Gop de 
2017, e na distribuição de verbas pelas diferen-
tes áreas, destaque-se alguns reforços do in-
vestimento:
- mais 541.440,00€ no setor da proteção Civil e 
Luta Contra Incêndios;
- mais 5,5 milhões de euros para o Ensino Não 
Superior;
- mais 739.740,00€ para a Ação Social;
- mais 6% para as Juntas de Freguesia;
- mais 228.890,00€ para a habitação;
- mais 1,36 milhões de euros para o ordena-
mento do Território;
- mais 1,40 milhões de euros para proteção do 
Meio Ambiente e Conservação da Natureza;
- mais 1,17 milhões para a Cultura;
- mais cerca de 1 milhões de euros para o Des-
porto e Lazer.
No resumo das opções do plano para 2018, a 
Administração Geral é aquela que concentra a 
maior fatia (28,24%), seguida dos Transportes 
rodoviários (11,85%), Ensino Não Superior (11, 
34%) e ordenamento do Território (10,65%).
Eduardo vítor rodrigues”
o Senhor vereador, Dr. Duarte Besteiro fez uma 
intervenção sobre as grandes opções do plano 
para 2018.

orçAMENTo 2018
Tendo por base o documento relativo às Gran-
des opções do plano 2018 e após análise do 
mesmo, concluímos que o mesmo é abundante 
em palavras e parco em números.
Abundante nas palavras, pois dedica 20 pági-
nas a elencar as múltiplas intenções de investi-
mentos, programas, protocolos, parcerias, etc, 
para um mandato, muitas delas de caráter plui-
rienal e/ou a iniciar após 2018, logo sem qual-
quer influência direta nos valores constantes 
para 2018.
parco em números e muito menos em notas ex-
plicativas, não deixando outra alternativa para 
a análise dos mesmos, senão a de recorrer ao 
método comparativo com idênticos valores or-
çamentados em anos anteriores.
Foi o que fizemos.
Este orçamento é para nós a confirmação de 
muito do que temos vindo a afirmar ao longo 
dos últimos tempos e que de uma forma resu-
mida, passamos a indicar.
É o orçamento da estagnação, porque demons-
tra na prática, a falta de eficácia por parte deste 
executivo no sentido de criar políticas e estra-
tégias capazes de conduzir o município a in-
crementar de uma forma consolida as receitas 
correntes, tendo em conta a atual conjuntura 
favorável.
prova disto, é o facto de que, caso não estivesse 
a ser considerada a nova rubrica da Taxa Turísti-
ca, no valor de 3 Milhões de euros, assistiríamos 
em 2018 a uma quebra nas receitas correntes, 
que passavam de 128,1 M para 125,1 M, inferior 
aos 127,2 M constantes do orçamento de 2017, 
ou seja, menos 1,6%, o que tendo em conta a 
atual conjuntura, se torna difícil de compreen-
der, já que, segundo dados oficiais e a titulo de 
exemplos, o IMT apresentava em 30 de Junho 
de 2017, um crescimento de 23,6% e o IMI um 
aumento de 3,8% face a igual período do ano 
passado, o mesmo acontecendo com a Derra-
ma, fruto da evolução favorável da atividade 
empresarial e com o IuC, face ao crescimento 
e à renovação do parque automóvel em portu-
gal. Nunca num passado recente em portugal e 
no mundo, a conjuntura económica e financeira 
se apresentou tão favorável, como nos últimos 
tempos, havendo claros indícios de que assim 
se manterá num futuro próximo.
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Entendemos pois que tal estagnação, muito se 
deve à falta de projetos e medidas concretas de 
incentivo, capazes de promover o investimento 
e o desenvolvimento económico do nosso con-
celho. Esperamos que algumas das medidas 
apresentadas neste orçamento possam inverter 
esta tendência.
Daí, termos também na última reunião cama-
rária manifestado a nossa posição, alertando 
para o elevado número de isenções e reduções 
de taxas municipais, que permanentemente 
são solicitadas e aprovadas por este executivo 
e que ao longo do ano, totalizam alguns mi-
lhões de euros a menos em termos de receitas 
do município. Não estamos de forma alguma 
em desacordo com a justiça de muitas destas 
isenções, antes pelo contrário. Apenas acha-
mos que muitas outras não deveriam beneficiar 
destas isenções.
Sendo verdade que este orçamento comtempla 
para 2018 uma redução das despesas correntes, 
na ordem dos 5,2 M, não podemos deixar de sa-
lientar que as despesas com o pessoal voltam a 
ter um crescimento muito significativo, ao cres-
cerem 2,8 M, ou seja, mais 7,2% face aos valores 
de 2017. E aqui, estamos a falar de despesa fixa.
A grande novidade é que em 2018, a rubrica 
de aquisição de bens e serviços reduz de for-
ma significativa o seu valor total em cerca de 
8,4 M face ao orçamentado para 2017, ou seja, 
cerca de 15%. Tal redução é de saudar e vem 
de encontro a recomendações que fizemos no 
passado. No entanto a questão que se coloca 
é a de saber, porquê só agora a redução de vá-
rias rubricas em valores tão elevados, como é o 
caso de:
Limpeza e higiene – 57% – redução de 2.103.030 
€ (3.687.940 para 1.584.910 €).
Encargos c/Instalações – 26% – redução de 
3.379.290 € (12.923.520 para 9.544.230 €).
 Conservação de bens – 24% – redução de 
705.590 € (2.935.670 para 2.230.080 €).
Combustíveis (outros) – 26% – redução de 
404.610 € (1.549.570 para 1.144.960 €).
Seguros Acidente Trabalho – 48% – redução de 
263.920 € (549.100 € para 285.180 €).
Seguros Diversos – 26% – redução de 151.790 € 
(572.950 para 421.160 €).
Material de escritório – 36% – redução de 
108.920 € (299.180 para 190.260 €).

Transportes – 32% – redução de 269.590 € 
(829.820 para 560.230 €).
Assistência técnica – 16% – redução de 116.220 
€ (721.500 para 605.280 €).
Material transporte de peças – 40% – redução 
de 183.280 € (455.760 para272.350 €).
outros bens – 38% – redução de 614.970 € 
(1.605.760 para 990.790 €).
As quais perfazem 8.117.930 euros.
E várias outras haveria para enumerar. 
A questão que se coloca é a de saber se peran-
te estas variações orçamentais de valor tão ele-
vado entre 2017 e 2018, estamos perante erros 
grosseiros de orçamentação no passado, ou se 
realmente vamos mesmo ter cortes nas várias 
rubricas das despesas correntes.
A ser assim, perguntamos porque é que estas 
reduções não foram feitas no passado recente, 
quando a conjuntura mais o justificava e quan-
do a despesas correntes aumentaram 31,7 M 
(equivalente a 41,4%) entre os anos de 2013 e 
2017?
Desconhecendo nesta data, a execução orça-
mental de 2017, perguntamos se, caso esta pro-
posta de redução tivesse sido implementada 
mais cedo, ter-se-ia evitado um desperdício de 
dinheiros públicos que poderia ter sido canali-
zado para beneficiar os gaienses?
É também o orçamento da desilusão e da de-
sigualdade, porque mais uma vez, e depois de 
muito se ter falado que finalmente as contas 
do município estavam no verde, a maioria dos 
gaienses, fica esquecida neste orçamento. Não 
vemos em parte alguma desta proposta medi-
das concretas dirigidas à classe média. Estamos 
a falar da maioria da população gaiense, que 
tem a sua habitação comprada muitas vezes 
com sacrifício e com recurso ao crédito bancá-
rio e que não teve na prática nenhum benefício 
em termos de redução do IMI, tendo em conta 
a simbólica redução do mesmo em 1%. Estamos 
a falar de quem vive dos seus rendimentos do 
trabalho, sujeitos a descontos de IrS e onde 
também não tiveram nenhum benefício em ter-
mos da participação variável no IrS, dado este 
executivo ter mantido a taxa máxima dos 5%. 
Estamos a falar dos pequenos empresários que 
têm a sua pequena ou micro empresa a funcio-
nar diariamente com muitas dificuldades e a 
qual em nada viu reduzida a sua taxa da derra-
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ma em Gaia, etc, etc.
Se nos perguntar como se pagava esta redução 
de receita, a resposta está no seu orçamento. 
Eram pagas maioritariamente com uma redu-
ção significativa de custos, nomeadamente ao 
nível das despesas correntes, como agora se 
propõe fazer.
relativamente ao serviço da dívida, estão pre-
vistos amortizar em 2018, 16,5 M de capital e 
1,1 M de juros, valores sensivelmente iguais aos 
suportados em 2017, de respetivamente 16,8 M 
e 1,3 M. Estamos pois perante uma manuten-
ção de valores de amortização, perfeitamente 
enquadráveis no normal funcionamento da Câ-
mara, relembrando apenas que o saneamento 
financeiro realizado em 2016 começa agora a 
pesar nas contas do município, pelo que irá cus-
tar em 2018, para além de uma amortização de 
capital de 2.723.606,16 euros, juros no valor de 
423.516,36 euros, ou seja, cerca de 3,1 M de eu-
ros.
Assim e face ao exposto, iremos votar contra 
esta proposta de orçamento.
vila Nova de Gaia, 24 de Novembro de 2017.
os vereadores do pSD.”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse que existe uma 
agenda de desenvolvimento até 2030 que não 
apenas permite operacionalizar a relação entre 
pelouros, mas permite optar por questões es-
tratégicas para o Município, pelo que, o pAo é 
um documento estratégico que norteia as op-
ções que posteriormente se projetam na con-
ta. relativamente às reduções e comparando 
a conta de 2017 com a de 2016, deve-se fazer 
uma análise qualitativa, porque apesar de nu-
mericamente haver uma redução de aquisição 
de bens e serviços, efetivamente ela não existe, 
porque há um aumento do custo na aquisição 
de bens e serviços, porque o que estava pro-
jetado em 2016 e 2017 e que empolou o custo 
na aquisição de bens e serviços, não foi a aqui-
sição de bens e serviços, foi o pagamento de 
situações que vinham de 2007, 2008 e 2009 
e que se projetaram na conta em 2016 e 2017. 
verifica-se não uma redução, mas um aumento 
de aquisição de bens e serviços e uma compa-
rativa redução verifica-se, tendo em conta que 
se está a comparar valores brutos de 2018 com 
valores acumulados de 2008 a 2017, que foi 

quando as dívidas começaram a ser feitas e a 
não ser pagas. Disse que a rubrica “bens e ser-
viços” é um fator que permite a Câmara Muni-
cipal ser ambiciosa, mas sustentável. Disse não 
conseguir entender que, por um lado, se fala na 
capacidade de atratividade empresarial por via 
da derrama ou da redução da percentagem da 
derrama, mas depois não querem ser competi-
tivos quando se trata de criar mecanismos de 
isenção de taxas e impostos para localização 
de atividade económica, geradora de emprego, 
postos de trabalho e melhor qualidade de vida. 
relativamente à rubrica “receitas correntes”, 
disse que a comparação deve ser feita não com 
os pAo’s anteriores, mas sim com os relatórios 
e contas anteriores, porque aí o Sr. vereador iria 
perceber não haver uma queda nas receitas cor-
rentes. Que o que existe é o não empolamento 
progressivo do plano e orçamento. Disse que 
este é o orçamento que irá apresentar melhor 
taxa de execução dos últimos anos, porque a 
taxa de execução é a relação entre o previsto e 
o executado.
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos a favor e 2 votos contra do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar as Grandes opções do plano, as 
Normas de Execução orçamental e o Mapa de 
pessoal para 2018 do Município de vila Nova de 
Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal nos 
termos das alíneas a) e o), do nº 1, do artigo 25º 
do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
INForMAçÃo Do rEvISor oFICIAL DE CoN-
TAS SoBrE A SITuAçÃo ECoNÓMICA E FI-
NANCEIrA rEFErENTE Ao 1º. SEMESTrE 
EDoC/2017/59788
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. 
17.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a seguinte intervenção:
“SITuAçÃo FINANCEIrA DA CMG EM 
30/06/2017.
relativamente à situação financeira da Câmara 
Municipal de Gaia em 30 de Junho de 2017 e 
quando comparada com igual período de 2016, 
conforme documento apresentado em 20 de 
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Setembro de 2017 pela rGA Auditores, pode-
mos constatar um aumento generalizado dos 
custos, nomeadamente os operacionais, que 
passaram de 31,2 M para 34,8 M , ou seja, mais 
3,6 M, equivalente a um aumento percentual de 
11,5%.
Em particular e conforme indicação do mesmo 
relatório, os Fornecimentos e Serviços Externos 
aumentaram neste período cerca de 9%, corres-
pondentes a um gasto adicional de 1.068.279,25 
Euros. Compreendemos agora com esta dispo-
nibilização tardia de informação, a necessidade 
da redução dos mesmos, conforme proposta 
do orçamento para 2018.
Também os Custos com o pessoal mantêm a 
sua tendência crescente, ao passarem neste 
período de análise, de 16,2 M para 16,9 M, mais 
4,3% face a igual período do ano anterior, es-
tando previsto um novo incremento deste ru-
brica para 2018.
Comparativamente, os proveitos operacionais, 
registaram um aumento de apenas 2,4 M, me-
nos 1,2 M do que os custos operacionais corres-
pondentes. os Impostos e Taxas, quase estag-
naram ao aumentaram apenas 593.372 Euros, 
equivalente a cerca de 2%.
Em termos de resultados, os mesmos apontam 
para um resultado liquido positivo de 15,9 M, o 
qual não tem em linha de conta as amortiza-
ções e reintegrações relativas a este período, 
que conforme informação disponibilizada, são 
no valor de 7,7 M, reduzindo assim o mesmo 
para 8,2 M.
Esperaremos pelos resultados finais do ano de 
2017. No entanto e tendo por base as contas in-
tercalares a 30 de Junho, seria de esperar uma 
melhor perfomance, quer ao nível das receitas, 
quer ao nível de controle de custos, nomeada-
mente os operacionais, situação para a qual o 
pSD tem alertado ao longo dos últimos anos, 
dado o seu crescimento exponencial a partir de 
2013, que conforme mapa em anexo da Despe-
sa Total, constante do relatório de Atividades 
e Conta de Gerência de 2016, página 90, indica 
que as Despesas Correntes passaram de 76,5 
M em 2013, para 92,2 M em 2016, apontando o 
orçamento para 2017, um valor de 108,2 M.
Estamos assim a falar de um aumento em 4 
anos, de 31,7 M, equivalente a 41,4%, numa altu-
ra particularmente difícil para o país, onde to-

dos sem exceção, se viram obrigados a reduzir 
e racionalizar custos.
vila Nova de Gaia, 24 de Novembro de 2017.
oS vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues relativamente ao aumen-
to das despesas com o pessoal referido pelo 
Sr. vereador, desde 2013 a 2017, disse ser uma 
ideia demagógica, porque o aumento dos cus-
tos em 2017 ficou a dever-se exclusivamente à 
reposição da massa salarial, por razões impu-
táveis à decisão do Governo. Que não houve 
um aumento com o custo do pessoal por alte-
ração da estrutura municipal. Disse que no ciclo 
de 2013, houve um aumento significativo dos 
custos com o pessoal, mas só à luz de quem 
olha para o orçamento de forma cingida, por-
que os custos de pessoal a partir de 2013, fo-
ram resultantes da internalização da Gaianima 
e do parque Biológico, cujo pessoal já era pago 
pela Câmara Municipal antes da respetiva inter-
nalização. Que devido à reposição dos direitos 
dos trabalhadores pelo Governo, ocorreu um 
aumento de custos com pessoal, que na hol-
ding municipal, significou a manutenção desses 
custos, porque o que houve foi um trânsito dos 
orçamentos das Águas de Gaia e da Gaianima 
para o orçamento da Câmara Municipal. Que o 
mesmo acontece com algumas despesas cor-
rentes, nomeadamente, a gestão dos equipa-
mentos desportivos, que passou para a respon-
sabilidade da Câmara Municipal. Que quando o 
Sr. vereador vê um aumento da despesa cor-
rente, ele diz respeito à internalização na conta 
da Câmara Municipal de uma conta que estava 
no Município/holding municipal.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Mais foi deliberado remeter o presente assunto 
à Assembleia Municipal, para conhecimento.
propoSTA DoS rEprESENTANTES DAS ES-
CoLAS SECuNDÁrIAS E AGrupAMENToS DE 
vILA NovA DE GAIA
EDoC/2017/58944
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. 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
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CDS/pp, aprovar os representantes do Municí-
pio nos Conselhos Gerais das Escolas Secundá-
rias e Agrupamentos de vila Nova de Gaia, nos 
termos propostos.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo CoMErCIAL E INDuSTrIAL 
DE vILA NovA DE GAIA – proGrAMA DE 
orNAMENTAçÃo E ILuMINAçÃo Do NATAL 
AoS rEIS
EDoC/2017/59048
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. 
14.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se existe alguma ideia sobre 
o retorno económico da iniciativa e, de acordo 
com os critérios definidos, qual a razão da es-
colha de alguns arruamentos em detrimento de 
outros.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse que o retorno eco-
nómico é difícil de medir, contudo, esse retorno 
é medido no brilho do olhar das pessoas e no 
contentamento generalizado. Disse que a esco-
lha dos arruamentos em causa, deve-se ao fac-
to de serem as maiores áreas comerciais onde 
há retorno económico para as lojas.
Deliberação: Deliberado por, maioria, 9 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação Comercial e Industrial de vila Nova de 
Gaia, para uma comparticipação financeira no 
valor de €302.000,00, acrescida de IvA, para 
o programa de ornamentação e Iluminação do 
Natal aos reis, nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o CENTro DE CuLTurA E DESporTo DoS 
TrABALhADorES DE vILA NovA DE GAIA - 
ApoIo pArA ATIvIDADES A DESENvoLvEr 
NA QuADrA NATALÍCIA
EDoC/2017/59212
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. 

16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e o Cen-
tro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de 
vila Nova de Gaia, para uma comparticipação 
financeira no valor de € 25.000,00, para apoio 
a atividades a desenvolver na Quadra Natalícia, 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL Do SE-
Nhor DA vErA CruZ Do CANDAL – ApoIo 
pArA pAGAMENTo DAS oBrAS DE ArrAN-
Jo Do TELhADo DA IGrEJA DE SANTA MA-
rINhA
EDoC/2017/56827
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. 
16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Fá-
brica da Igreja paroquial do Senhor da vera 
Cruz do Candal, comparticipação financeira no 
valor de € 40.000,00, para apoio ao pagamen-
to das obras de arranjo do telhado da Igreja de 
Santa Marinha, nos termos acordados.
ADENDA rETIFICATIvA Ao CoNTrATo-pro-
GrAMA ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E ÁGuAS DE GAIA, EM, S.A. CoM 
ESpECIFICAçÃo DE oBrIGAçÕES MÚTuAS 
pLurIANuAIS E DEFINIçÃo DE SuBvENçÃo 
pArA o EXErCÍCIo DE 2017
EDoC/2017/26790
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. 
17.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a adenda retificativa ao con-
trato-programa entre o Município de vila Nova 
de Gaia e as Águas de Gaia, EM, S.A. com es-
pecificação de obrigações mútuas plurianuais 
e definição de subvenção para o exercício de 
2017, nos termos apresentados.
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Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal nos 
termos do nº 5, do artigo 47º, da Lei nº 50/2012 
de 31 de agosto.
ADENDA Ao proToCoLo DE INSTALAçÃo 
DoS ESpAçoS CIDADÃo Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA CELEBrADo ENTrE A 
AGÊNCIA pArA A MoDErNIZAçÃo ADMINIS-
TrATIvA Ip E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2017/47384
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. 
15.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar a adenda ao protocolo de Instala-
ção dos Espaços Cidadão do Município de vila 
Nova de Gaia celebrado entre a Agência para a 
Modernização Administrativa Ip e o Município 
de vila Nova de Gaia, nos termos protocolados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CLuBE AuToMÓvEL DE 
SANTo TIrSo – rALLYSpIrIT 2017
EDoC/2017/59427
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o Contrato de patrocínio Des-
portivo, no montante total de €14.400,00, mais 
IvA, a celebrar entre o Município de vila Nova 
de Gaia e o Clube Automóvel de Santo Tirso – 
rallyspirit 2017, nos termos apresentados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAGAMENTo DE TA-
XAS MuNICIpAIS rELATIvAS AoS CoNDICIo-
NAMENTo E INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
DEvIDo À rEALIZAçÃo DA provA “Iv Du-
ATLo – poLACoS DA SErrA, No vALor DE 
€ 1.010,50 (MIL E DEZ EuroS E CINQuENTA 
CÊNTIMoS), proMovIDA pELA u.A.C.p. DA 
SErrA Do pILAr E ApoIADA pELoS SErvI-
çoS Do MuNICÍpIo
EDoC/2017/58612

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. 
16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipais relativas aos condicionamento 
e interrupção de trânsito, devido à realização 
da prova “Iv Duatlo – polacos da Serra, no va-
lor de € 1.010,50 (mil e dez euros e cinquenta 
cêntimos), promovida pela u.A.C.p. da Serra do 
pilar e apoiada pelos serviços do município, nos 
termos apresentados.
rECurSo hIErÁrQuICo – propoSTA DE IN-
DEFErIMENTo – proCESSo Nº 787/vT/2016 - 
AvINTES
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. 
19.07.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, indeferir o recurso hierárquico in-
terposto por Maria Augusta osório de Castro 
pedrosa Dias dos Santos Lemos, relativo ao 
processo nº 787/vT/2016, freguesia de Avintes 
e confirmar o ato recorrido, nos termos infor-
mados.
 
DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 

FINANÇAS
CoNTrATo DE SuBArrENDAMENTo CELE-
BrADo ENTrE o MuNICÍpIo E A CoopErATI-
vA “KALE” – CoMpANhIA DE DANçA CrL
EDoC/2017/57315
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 07.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura perguntou como se fixou o valor da 
alienação e disse que, após análise do contrato, 
verificou que existe uma cláusula que tem um 
período de afetação de 10 anos, para fins cultu-
rais e artísticos. perguntou como é que a Câma-
ra Municipal, em termos de garantia, vai salva-
guardar o cumprimento da cláusula, se houver 
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opção de compra.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse que o processo tran-
sita da Gaianima, onde já havia uma expetativa 
entregue à Companhia de Dança, no sentido 
de vir a ter a opção de compra no final e que 
a Câmara Municipal tentou renegociar, porque 
lhe parecia que essa opção de compra era exa-
gerada. No entanto, o contrato anterior tinha 
de ser cumprido, ou seja, a opção de compra 
ficou e o valor da opção de compra é o valor da 
alienação feita na altura, porque como o con-
trato está em vigor e a Câmara Municipal tem 
que cingir a opção de compra à alienação que 
foi feita pela Gaianima e é vantajoso que assim 
seja, porque na altura a alienação era superior 
aos valores praticados há 1 ano. relativamente 
à cláusula prevista no contrato referente à ocu-
pação por 10 anos, disse que na escritura será 
definido o período do tempo que corresponde 
ao montante de tempo que a Kale vai ter de dar 
e isso diz respeito à programação própria da 
Câmara Municipal, por exemplo, o Dia do Mu-
nicípio e a cedência do equipamento para ini-
ciativas de parceiros da Câmara Municipal, por 
exemplo, as escolas.
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 07.11.2017 que aprovou o contrato de 
subarrendamento celebrado entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a Cooperativa “Kale” – 
Companhia de Dança CrL, nos termos apresen-
tados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS rELATIvAS À EMISSÃo DE LICEN-
çA DE FuNCIoNAMENTo E rEALIZAçÃo DE 
vISTorIA A rECINTo, No vALor DE € 43,18 
(QuArENTA E TrÊS EuroS E DEZoITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA EMprESA JoSÉ 
MArIA FErrEIrA TorrALvo
EDoC/2017/54045
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 Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas à emissão de licença de fun-

cionamento e realização de vistoria a recinto, 
no valor de € 43,18 (quarenta e três euros e de-
zoito cêntimos), solicitado pela Empresa José 
Maria Ferreira Torralvo, nos termos apresenta-
dos.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo DA pArCELA DE TEr-
rENo CoM 299,0M2, E ALIENAçÃo DA rEFE-
rIDA pArCELA À EMprESA ELIoFAM – Co-
MÉrCIo E INDÚSTrIA DE ArTIGoS FLEXÍvEIS, 
LDª, pELo vALor DE 8.970,00 (oITo MIL No-
vECENToS E SETENTA EuroS)
EDoC/2017/59716
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 Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal a desafetação do domínio público 
para o domínio privado da parcela de terreno 
com 299,00m2,
Mais foi deliberado por, maioria aprovar a alie-
nação desta parcela de terreno à Empresa Elio-
fam – Comércio e Indústria de Artigos Flexíveis, 
Ld.ª, pelo valor de €8.970,00 (oito mil novecen-
tos e setenta euros), nos termos apresentados.
CEDÊNCIA DE pArCELAS DE TErrENoS SI-
TAS NA ruA DAS LAGES E ruA MoNTE DE 
ALÉM, FrEGuESIA DE CANELAS, pArA CuM-
prIMENTo DE ALINhAMENToS
EDoC/2016/1830
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 Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, alterar a deliberação de Câmara de 06 
de junho de 2016, para: “A cedência gratuita de 
uma parcela sita na rua Monte de Além com 
uma área de 1.093,67m2 e uma parcela sita na 
rua das Lages com uma área de 155,21m2, am-
bas a destacar do prédio descrito na Conserva-
tória do registo predial sob o nº 1313/19990716 
e inscrito na matriz predial urbana sob o nº 
1957, da freguesia de Canelas, para cumprimen-
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to dos alinhamentos definidos para o local, no 
pressuposto que as áreas cedidas serão obri-
gatoriamente contabilizadas para efeitos de 
capacidade construtiva num aproveitamen-
to futuro do terreno e que as obras a realizar 
do domínio público serão da responsabilidade 
do município”, nos termos da Informação INT-
-CMvNG/2017/33332 de 07.11.2017.
ANÁLISE FINANCEIrA À propoSTA DA NoS 
DE JuNho DE 2017
EDoC/2017/24003
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.17.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a metodologia a adotar na ne-
gociação para o pagamento do valor em causa.
AprovAçÃo DA ATA DE JÚrI rELATIvA Ao 
CoNCurSo pÚBLICo pArA A EMprEITADA 
DA ESCoLA BÁSICA SophIA DE MELLo BrEY-
NEr – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES
EDoC/2017/10975
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação.17.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 17.11.2017, que aprovou a ata de júri e 
respetivos anexos, relativa ao “Concurso públi-
co para a Empreitada da Escola Básica Sophia 
de Mello Breyner – requalificação e Moderni-
zação das Instalações, nos termos informados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL DA pArCE-
LA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 474,50M2, 
SITA NA ruA MANuEL MorEIrA DA CruZ, 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E 
vALADArES
EDoC/2017/38344
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 Câma-

ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter à apreciação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea q) do nº. 1 do 
artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, a desafetação do domínio público 
para o domínio privado do Município, da par-
cela de terreno com a área de 474,50m2, sita 
na rua Manuel Moreira da Cruz, na união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, inscrita 
na matriz predial sob o artigo p358 e parte do 
descrito sob o nº 2036, nos termos informados.
Mais foi deliberado por, maioria, por 9 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar a alienação da presente parcela de 
terreno, nos termos apresentados

DePArTAmeNTo De ASSUNToS JUrÍDICoS
proJETo DE rEGuLAMENTo DE rEvoGA-
çÃo DA TAXA MuNICIpAL DE proTECçÃo 
CIvIL – NoTA JuSTIFICATIvA
EDoC/2017/54967
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.20.10.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de revogação do regula-
mento da Taxa Municipal de proteção Civil, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal
proJETo DE rEGuLAMENTo MuNICIpAL DE 
ATrIBuIçÃo DE BENEFÍCIoS pÚBLICoS
EDoC/2017/31456
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.10.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar proposta Final do projeto de 
regulamento Municipal de Atribuição de Be-
nefícios públicos e respetiva Nota Justificativa, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
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propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
To CoNDuCENTE À ELABorAçÃo Do rE-
GuLAMENTo QuE proCEDE À CrIAçÃo Do 
proGrAMA MuNICIpAL DE ESTÁGIoS pro-
FISSIoNAIS rEMuNErADoS
EDoC/2017/60229
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.17.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o seguinte:
1- A abertura, com efeitos imediatos, do proce-
dimento conducente à elaboração do regula-
mento que procede à criação do programa Mu-
nicipal de Estágios profissionais remunerados.
2- Que a publicitação desta iniciativa procedi-
mental se efetue no sítio institucional do Mu-
nicípio na Internet, nos termos do artigo 98º 
do CpA, sendo que os interessados poderão 
constituir-se como tal no procedimento, ao 
abrigo do artigo 68º do CpA, no prazo de 10 
dias, a contar da data da publicitação, median-
te a apresentação dos seus contributos, a for-
malizar por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao presidente da Câmara Muni-
cipal, com as menções previstas no artigo 102º 
do CpA.
3- Delegar o poder de direção do procedimen-
to na Diretora do Departamento de Assuntos 
Jurídicos, tendo em vista a elaboração e apro-
vação do referido projeto e subsequente con-
sulta pública.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA TrA-
vESSA DAS MATAS – FrEGuESIA DE SANTA 
MArINhA 
EDoC/2017/61311
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito, nos 
termos informados.

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
MANuEL MArQuES GoMES – FrEGuESIA DE 
CANIDELo
EDoC/2017/9972
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito, nos 
termos informados.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIr-
CuLAçÃo No âMBITo Do rEGuLAMENTo 
DE CIrCuLAçÃo E opErAçÕES DE CArGA E 
DESCArGA DE MErCADorIAS SoLICITADo 
por BETÃo LIZ, S.A.
EDoC/2017/58001
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar a autorização especial de 
circulação, no âmbito do regulamento de Cir-
culação e operações de Carga e Descarga de 
Mercadorias, para permissão de circulação no 
interior da zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), 
rotunda de St. ovídio, Avenida da república, 
Avenida vasco da Gama (E.N. 222) e Av. D. João 
II (vL9), entre as 8h00 e as 10h00 e entre as 
17h e as 19h, ficando a usufruir do estatuto in-
dicado na sinalização vertical (de proibição de 
circulação entre as 8h00 e as 10h00 e entre as 
17h e as 19h) de “Exceto veículos autorizados”, 
salvo outra sinalização em contrário, até ao dia 
31/12/2018, para os veículos pesados com as 
seguintes matrículas: 24-18-vh, 83-LG-89, 34-
Qo-21, 85-DA-38, 46-15-QF, 27-68-rN, 50-pv-
99, 35-Nr-26, 20-46-QS, 57-73-pF, 04-CQ-09, 
00-DA-38, 99-CC-74, 89-31-rD, 52-06-Th, 74-
DD-41, 35-Th-84, 89-32-ph, 20-70-pr, 92-58-
pB, 53-29-SE, 14-30-oD e 46-ES-43., nos ter-
mos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

CrIAçÃo Do CoNCurSo “MINI ChEF JÚNIor 
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TrADIçÃo SAuDÁvEL” – BEM CoMo o rES-
pETIvo rEGuLAMENTo
EDoC/2017/57324
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento.02.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proGrAMA GAIA+INCLuSIvA – EIXo CArÊN-
CIA ECoNÓMICA E EMErGÊNCIA SoCIAL  
EDoC/2017/57333
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 Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar a transferência de verbas 
para as Juntas/união de Freguesia, com vista 
ao apoio no âmbito da habitação, alimentação, 
cuidados de saúde e apoio à educação de jo-
vens, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICI-
pAL DA GrANJA, CoM EFEIToS A 18 DE SE-
TEMBro DE 2017 E vÁLIDA ATÉ FINAL DE Ju-
Nho DE 2018, No vALor DE € 2.850,00 (DoIS 
MIL oIToCENToS E CINQuENTA EuroS), So-
LICITADo pELo ISS, Ip – CDSS porTo – CEN-
Tro DE rEABILITAçÃo DA GrANJA
EDoC/2017/56906
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina Municipal da 
Granja, com efeitos a 18 de setembro de 2017 
e válida até final de junho de 2018, no valor de 
€ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta 
euros), solicitado pelo ISS, Ip – CDSS porTo 
– Centro de reabilitação da Granja, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL AurorA CuNhA, pELoS ALuNoS DA 

uNIvErSIDADE SÉNIor DA ASSoCIAçÃo 
CuLTurAL E MuSICAL DE AvINTES, DurAN-
TE o ANo LETIvo 2017/2018, No vALor DE € 
1.500,00 (MIL E QuINhENToS EuroS), SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL E Mu-
SICAL DE AvINTES (ACMA)
EDoC/2017/55014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina Municipal Au-
rora Cunha, pelos alunos da universidade Sé-
nior da Associação Cultural e Musical de Avin-
tes, durante o ano letivo 2017/2018, no valor de 
€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros), solicitado 
pela Associação Cultural e Musical de Avintes 
(ACMA), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL GrANJA, CoM EFEIToS A pArTIr 
DE 11 DE SETEMBro 2017 ATÉ Ao FINAL Do 
ANo LETIvo DE 2016/2017, No vALor DE € 
2.915,64 (DoIS MIL NovECENToS E QuINZE 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ACADEMIA SÉNIor DA 
ASSoCIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL DE 
SANTA ISABEL,
EDoC/2017/55025
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina Municipal da 
Granja, com efeitos a partir de 11 de setembro 
2017 até ao final do ano letivo de 2016/2017, no 
valor de € 2.915,64 (dois mil novecentos e quin-
ze euros e sessenta e quatro cêntimos), solici-
tado pela Academia Sénior da Associação Des-
portiva e Cultural de Santa Isabel, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICI-
pAL DE vILA D’ESTE, CoM EFEIToS A 12 DE 
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ouTuBro DE 2017 ATÉ Ao FINAL Do ANo 
LETIvo DE 2017/2018, No vALor DE € 546,88 
(QuINhENToS E QuArENTA E SEIS EuroS 
E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo proTETorA DA CrIAN-
çA
EDoC/2017/47787
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina Municipal de 
vila d’Este, com efeitos a 12 de outubro de 2017 
até ao final do ano letivo de 2017/2018, no va-
lor de € 546,88 (quinhentos e quarenta e seis 
euros e oitenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Associação protetora da Criança, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICI-
pAL DE MArAvEDI, DurANTE o ANo LETIvo 
DE 2016/2017, No vALor DE € 675,00 (SEIS-
CENToS E SETENTA E CINCo EuroS), SoLI-
CITADo pELA CASA DE ACoLhIMENTo DA 
NoSSA SENhorA DA MISErICÓrDIA – SANTA 
CASA DA MISErICÓrDIA DE GAIA
EDoC/2017/56714
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação:
Deliberado por, unanimidade, aprovar o pedido 
de dispensa de pagamento de taxa pela utiliza-
ção da piscina Municipal de Maravedi, durante 
o ano letivo de 2016/2017, no valor de € 675,00 
(seiscentos e setenta e cinco euros), solicitado 
pela Casa de Acolhimento da Nossa Senhora 
da Misericórdia – Santa Casa da Misericórdia de 
Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por ANTÓ-
NIo pErEIrA DA CoSTA MoNTEIro
EDoC/2017/48691
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 Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar o pedido de apoio eco-
nómico para o arrendamento no âmbito da 
Gaia+Inclusiva, solicitado por António pereira 
da Costa Monteiro, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por ALZIrA 
oLIvEIrA CouTo
EDoC/2017/4782
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 Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, maioria, 9 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar o pedido de apoio económico para 
o arrendamento no âmbito da Gaia+Inclusiva, 
solicitado por Alzira oliveira Couto, nos termos 
informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por JorGE 
TEIXEIrA ALvES
EDoC/2017/48728
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 Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar o pedido de apoio económico para 
o arrendamento no âmbito da Gaia+Inclusiva, 
solicitado por Jorge Teixeira Alves, nos termos 
informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por pAuLA 
ALEXANDrA MorEIrA pIÃo
EDoC/2017/49404
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar o pedido de apoio eco-
nómico para o arrendamento no âmbito da 
Gaia+Inclusiva, solicitado por paula Alexandra 
Moreira pião, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNTe

rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por GALpGESTE, LDª. – 
GESTÃo DE ÁrEAS DE SErvIço, SA – pro-
CESSo 1127/17-pC, FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2017/56964
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 Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, indeferir a reclamação graciosa 
apresentada pela GALpGESTE LDª – Gestão de 
Áreas de Serviço, SA – processo nº 1127/17-pC, 
freguesia de Canelas e manter o despacho do 
Exmº Senhor vice-presidente de 25 de maio de 
2017, que determinou a notificação do reque-
rente da liquidação de taxa devida pela instala-
ção e funcionamento de posto de abastecimen-
to de combustíveis, no montante de € 5.000,00 
(cinco mil euros) relativa ao ano de 2017, nos 
termos informados.
rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DE-
vIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMEN-
To DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoM-
BuSTÍvEIS, SoLICITADo por ANTorEp-rEv. 
CoMBuSTÍvEIS LDª. – proCESSo 1148/17-pC, 
uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE 
EDoC/2017/56941
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 Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-

tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação apresentada 
por ANTorEp-rEv. CoMBuSTÍvEIS LDª. – pro-
cesso 1148/17-pC, união das Freguesias de Gri-
jó e Sermonde e manter o despacho do Exmº 
Senhor vice-presidente de 27 de maio de 2017, 
que determinou a notificação do requerente 
da liquidação de taxa devida pela instalação e 
funcionamento de posto de abastecimento de 
combustíveis, no montante de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros) relativa ao ano de 2017, nos 
termos informados.
rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por MorEIrA, GoMES & 
CoSTAS, SA – proCESSo 1135/17-pC, uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/56967
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 Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada por MorEIrA, GoMES & CoSTAS, SA 
– processo nº 1135/17-pC, união das Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma e manter o 
despacho do Exmº Senhor vice-presidente de 
25 de maio de 2017, que determinou a notifica-
ção do requerente da liquidação de taxa devida 
pela instalação e funcionamento de posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante 
de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) relativa 
ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por TorrES & vAZ, LDª. 
– proCESSo 1152/17-pC, FrEGuESIA DE CA-
NIDELo
EDoC/2017/57005
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 Câma-
ra.02.11.2017”
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Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação apresentada 
por TorrES & vAZ, LDª. – processo nº 1152/17-
pC, freguesia de Canidelo e manter o despa-
cho do Exmº Senhor vice-presidente de 27 de 
maio de 2017, que determinou a notificação do 
requerente da liquidação de taxa devida pela 
instalação e funcionamento de posto de abas-
tecimento de combustíveis, no montante de € 
5.000,00 relativa ao ano de 2017, nos termos 
informados.
rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por TorrES & vAZ LDª. 
– proCESSo 1117/17-pC, FrEGuESIA DE Ar-
CoZELo 
EDoC/2017/56982
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 Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação apresentada 
por TorrES & vAZ, LDª. – processo nº 1117/17-
pC, freguesia de Canidelo e manter o despa-
cho do Exmº Senhor vice-presidente de 25 de 
maio de 2017, que determinou a notificação do 
requerente da liquidação de taxa devida pela 
instalação e funcionamento de posto de abas-
tecimento de combustíveis, no montante de € 
5.000,00 relativa ao ano de 2017, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNCLuSÃo DE 
oBrAS EFETuADAS NoS TErMoS Do pro-
JETo DE LICENCIAMENTo AprovADo E DA 
AprESENTAçÃo DA CErTIFICAçÃo ENEr-
GÉTICA rEFErENTE Ao proC.º Nº. 4381/17-
CErT., SoLICITADo por ruI vAZ DAS NEvES 
MACEDo rIBEIro - FrEGuESIA DE S. FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2017/56990
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 Câma-
ra.02.11.2017”

Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de certidão de que 
o prédio sito na Avenida Marechal Gomes da 
Costa, nº 403, freguesia de S. Félix da Marinha, 
correspondente ao artigo matricial 866 e des-
crito na 1ª Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia, sob o nº 5240/20140417, foi 
objeto de uma operação de reabilitação urba-
nística, para efeitos dos nºs 1, 2 e 3 do artº 45º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITA-
Do por FErNANDo MANuEL GoNçALvES 
DE ALMEIDA - proCESSo Nº 4589/17 – CErT. 
– uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE
EDoC/2017/57759
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 Câma-
ra.09.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de certidão para 
constituição de regime de compropriedade, 
solicitado por Fernando Manuel Gonçalves de 
Almeida - processo nº 4589/17 – CErT. – união 
das Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por FErNANDo MANuEL GoNçALvES DE 
ALMEIDA - proCESSo Nº 4623/17 – CErT. – 
uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SErZEDo E pE-
roSINho
EDoC/2017/57763
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de certidão para 
constituição de regime de compropriedade, 
solicitado por Fernando Manuel Gonçalves de 
Almeida - processo nº 4623/17 – CErT. – união 
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das Freguesias de Serzedo e perosinho, nos 
termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITA-
Do por FErNANDo MANuEL GoNçALvES 
DE ALMEIDA - proCESSo Nº 4587/17 – CErT. 
– uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE
EDoC/2017/57773
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.14.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de certidão para 
constituição de regime de compropriedade, 
solicitado por Fernando Manuel Gonçalves de 
Almeida - processo nº 4587/17 – CErT. – união 
das Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE pAGAMENTo EM prESTAçÕES DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMENTo 
DE CoMBuSTÍvEIS, No vALor DE € 5.000,00 
(CINCo MIL EuroS), EM DEZ prESTAçÕES 
MENSAIS, IGuAIS E SuCESSIvAS DE € 500,00 
(QuINhENToS EuroS) CADA uMA, ACrES-
CIDAS DE JuroS, SoLICITADo por uNIÃo 
DE TrANSporTES DoS CArvALhoS, LDª. – 
proC.º. 1145/17 – pC – uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/56961
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de pagamento em 
prestações da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis, no valor de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), em dez prestações mensais, iguais 
e sucessivas de € 500,00 (quinhentos euros) 
cada uma, acrescidas de juros, contados sobre 
o montante da dívida, desde o termo do pra-
zo para o pagamento até à data de pagamento 

efetivo de cada uma das prestações, solicitado 
por união de Transportes dos Carvalhos, Ld.ª – 
proc.º. 1145/17 – pC – união das Freguesias de 
Serzedo e perosinho, nos termos informados.
pEDIDo DE pAGAMENTo EM prESTAçÕES DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMENTo 
DE CoMBuSTÍvEIS, No vALor DE € 5.000,00 
(CINCo MIL EuroS), EM DEZ prESTAçÕES 
MENSAIS, IGuAIS E SuCESSIvAS DE €500,00 
(QuINhENToS EuroS) CADA uMA, ACrES-
CIDAS DE JuroS, SoLICITADo por uNIÃo 
DE TrANSporTES DoS CArvALhoS, LDª. – 
proC.º. 1128/17 – pC – uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/56949
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de pagamento em 
prestações da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis, no valor de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), em dez prestações mensais, iguais 
e sucessivas de € 500,00 (quinhentos euros) 
cada uma, acrescidas de juros, contados sobre 
o montante da dívida, desde o termo do pra-
zo para o pagamento até à data de pagamento 
efetivo de cada uma das prestações, solicitado 
por união de Transportes dos Carvalhos, Ld.ª – 
proc.º 1128/17 – pC – união das Freguesias de 
pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE pAGAMENTo EM prESTAçÕES DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMENTo 
DE CoMBuSTÍvEIS, No vALor DE € 5.000,00 
(CINCo MIL EuroS), EM DEZ prESTAçÕES 
MENSAIS, IGuAIS E SuCESSIvAS DE € 500,00 
(QuINhENToS EuroS) CADA uMA, ACrES-
CIDAS DE JuroS, SoLICITADo por uNIÃo 
DE TrANSporTES DoS CArvALhoS, LDª. – 
proCº. 1129/17 – pC – uNIÃo DAS FrEGuESIAS 
DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/56946
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de pagamento em 
prestações da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis, no valor de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), em dez prestações mensais, iguais 
e sucessivas de € 500,00 (quinhentos euros) 
cada uma, acrescidas de juros, contados sobre 
o montante da dívida, desde o termo do pra-
zo para o pagamento até à data de pagamento 
efetivo de cada uma das prestações, solicitado 
por união de Transportes dos Carvalhos, Ld.ª – 
proc.º 1129/17 – pC – união das Freguesias de 
pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNCLuSÃo DE 
oBrAS QuE rECoNhECE QuE A oBrA EM 
QuESTÃo É pASSÍvEL DE SEr CoNSIDErADA 
CoMo oBrA DE rEABILITAçÃo urBANÍSTI-
CA – rECoNhECIMENTo pELA CâMArA Mu-
NICIpAL DE QuE SE ENCoNTrAM rEuNIDoS 
oS prESSupoSToS LEGALMENTE EXIGIDoS 
pArA QuE SEJA CoNCEDIDA ISENçÃo Do 
IMT pArA A rEFErIDA FrAçÃo, rEFErEN-
TE Ao proC.º Nº. 5546/16-CErT., SoLICITADo 
por SQuArESToNE ATLANTIC rEGENErA-
TIoN LLp-SuCurSAL EM porTuGAL – uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E S. 
pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/56955
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de certidão que re-
conhece que a obra em questão é passível de 
ser considerada como obra de reabilitação ur-
banística e que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida a isenção do IMT para a presente 
fração, solicitado pela Squarestone Atlantic re-
generation LLp - Sucursal em portugal – proc.º 
nº 5546/16 – CErT - união das Freguesias de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos ter-

mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA LICENçA DE oCupAçÃo 
DE ESpAço pÚBLICo, No vALor DE € 480,00 
(QuATroCENToS E oITENTA EuroS), So-
LICITADo por ArCo vErTICAL CoNSTru-
çÕES LDª., proC.º 2922/17 – pL – uNIÃo DAS 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2017/56984
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pela licença 
de ocupação de espaço público, no montante 
global de € 480,00 (quatrocentos e oitenta eu-
ros), solicitado por Arco vertical Construções 
Ld.ª, proc.º 2922/17 – pL – união das Freguesias 
de Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo To-
TAL DAS ENTrADAS No pArQuE BIoLÓGICo, 
No vALor DE € 100,00 (CEM EuroS), SoLI-
CITADo pELA FApFEIrA E MuNICÍpIo SANTA 
MArIA DA FEIrA
EDoC/2017/59321
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to total das entradas no parque Biológico, no 
valor de € 100,00 (cem euros), solicitado pela 
FApFEIrA e Município de Santa Maria da Feira, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, No vALor DE € 99,39 
(NovENTA E NovE EuroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), rELATIvA À rEALIZAçÃo DE 
“BAILE DE SÃo MArTINho”, SoLICITADo 
pELo CENTro CuLTurAL oCupAçÃo E DES-
porTo SANTo ANTÓNIo DAS ANTAS, No DIA 
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11 DE NovEMBro DE 2017
EDoC/2017/58485
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão da licença especial 
de ruído, no valor de € 99,39 (noventa e nove 
euros e trinta e nove cêntimos), relativa à rea-
lização de “Baile de São Martinho”, no dia 11 de 
novembro de 2017, solicitado pelo Centro Cul-
tural ocupação e Desporto Santo António das 
Antas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, No vALor DE € 99,39 
(NovENTA E NovE EuroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), rELATIvA À rEALIZAçÃo DA 
“NoITE DE SÃo MArTINho”, proMovIDA 
pELoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIM-
BrÕES, NoS DIAS 11 E 12 DE NovEMBro DE 
2017
EDoC/2017/59159
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão da licença especial 
de ruído, no valor de € 99,39 (noventa e nove 
euros e trinta e nove cêntimos), relativa à re-
alização da “Noite de São Martinho”, nos dias 
11 e 12 de novembro de 2017, solicitado pelos 
Bombeiros voluntários de Coimbrões, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, No vALor DE € 127,39 
(CENTo E vINTE E SETE EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA DE SÃo MArTINho”, proMovIDA 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE S. FÉLIX DA 
MArINhA EM CoLABorAçÃo CoM o Grupo 
DE AMIGoS MoTAS MoTorIZADAS CLÁSSI-
CAS

EDoC/2017/58054
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão da licença especial de 
ruído, no valor de € 127,39 (cento e vinte e sete 
euros e trinta e nove cêntimos), relativa à rea-
lização da “Festa de São Martinho”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha 
em colaboração com o Grupo de Amigos Motas 
Motorizadas Clássicas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE ALoJAMENTo No pArQuE BIoLÓ-
GICo, No vALor DE € 1.440,00 (MIL QuATro-
CENToS E QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA ESCoLA MANuEL ANTÓNIo pINA
EDoC/2017/58497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de alojamento no parque Biológico, no 
valor de € 1.440,00 (mil quatrocentos e quaren-
ta euros), solicitado pela Escola Manuel Antó-
nio pina, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo ToTAL 
DoS vouChErS DE ENTrADAS No pArQuE 
BIoLÓGICo, No vALor DE € 40,00 (QuArEN-
TA EuroS), SoLICITADo pELA ANIMALIFE
EDoC/2017/59833
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.17.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
total dos vouchers de entradas no parque Bio-
lógico, no valor de € 40,00 (quarenta euros), 
solicitado pela ANIMALIFE, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
40 ENTrADAS No pArQuE BIoLÓGICo, No 
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vALor DE € 60,00 (SESSENTA EuroS), So-
LICITADo pELA AEICBAS (ASSoCIAçÃo DE 
ESTuDANTES Do INSTITuTo DE CIÊNCIAS 
BIoMÉDICAS DE ABEL SALAZAr DA uNIvEr-
SIDADE Do porTo
EDoC/2017/50980
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.17.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de 40 entradas no parque Biológico, no valor 
de € 60,00 (sessenta euros), solicitado pela 
AEICBAS (Associação de Estudantes do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da 
universidade do porto, nos termos informados.
rECLAMAçÃo – ArANSA IBD, LDª – proCES-
So Nº 2176/08 – pL, FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2017/59679
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 Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir o pedido, nos termos infor-
mados.

GAIUrb UrbANISmo e HAbITAÇÃo, em
DESpEJo DE MArIA CELESTE SANToS AL-
MEIDA pErEIrA, ArrENDATÁrIA DA hABI-
TAçÃo, SITA NA ruA MANuEL pErEIrA DA 
SILvA, BLoCo 1-A Nº. 57 Cv rC Do EMprEEN-
DIMENTo CâNDIDo DoS rEIS, FrEGuESIA DE 
AvINTES
EDoC/2017/52811
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o despejo de Maria Celeste 
Santos Almeida pereira, arrendatária da habita-
ção, sita na rua Manuel pereira da Silva, Bloco 
1-A nº. 57 Cv rC, do empreendimento Cândido 

dos reis, freguesia de Avintes, nos termos do 
relatório final, anexo ao ofício nº 973.17.GS.CA 
da Gaiurb urbanismo e habitação EM.
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
ouTuBro 2017
rEG/2017/16494
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 58 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 2017.10.21. 
E eu, A Diretora do Departamento de Admi-
nistração Geral, Diretora do Departamento de 
Administração Geral e Secretária da presente 
reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo N.º 55/PCm/2017
Considerando que,
É da competência do presidente da Câmara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores e, bem assim, incumbi-los de tare-
fas específicas;
o presidente da Câmara Municipal, no âmbito 
desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em reunião de Câmara de 
21 de outubro de 2017 e da distribuição dos pe-
louros constante do Despacho 39/pCM/2017 e 
do Despacho n.º 44/pCM/2017 que delegou e 
subdelegou em mim competências com a fa-
culdade de subdelegação;
Assim,
Ao abrigo do disposto no n.º2 do artigo 46.º do 
Código do procedimento Administrativo e, no 
uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 38.º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais,
Subdelego na Senhora Directora Municipal de 
Infraestruturas e Espaços públicos, Engenhei-
ra Dora paula henriques Ferreira da Maia, com 
poderes de subdelegação, as seguintes compe-
tências:
1. Despachar todos os assuntos inerentes à Di-
reção Municipal, executar as deliberações de 
Câmara, despachos e orientações do presiden-
te de Câmara e vice-presidente, com compe-
tência delegada para o efeito;
2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
3. Assinar ou visar correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
4. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, as seguintes competências:
4.1. Consignar os locais onde os trabalhos de-
vam ser executados, nos termos dos artigos 
356° e seguintes;
4.2. proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.º;
4.3. Corrigir erros de medição, nas condições 
previstas no artigo 390.º;
4.4. promover as notificações relativas à ordem, 
previamente aprovada, de execução de traba-
lhos a mais, de serviços a mais e de trabalhos 

de suprimentos de erros e omissões, prevista 
respetivamente no n.º 1 do artigo 371°, alínea a), 
do n.º 3 do artigo 372°, n.º 2 do artigo 454.º e n.º 
1 do artigo 376°;
4.5. promover as notificações relativas à ordem 
previamente aprovada, de supressão de traba-
lhos ou serviços a menos, prevista no n.1, do ar-
tigo 379.º;
4.6. promover a notificação relativa à convoca-
tória para a realização de vistoria para receção 
provisória e definitiva prevista, respetivamente, 
no n.º 3 do artigo 394° e n.º 6 do artigo 398°;
5. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
5.2. Justificar faltas;
5.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
ratifico, ainda, quanto às matérias ora subde-
legadas, os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Directora Municipal de Infraestrutu-
ras e Espaços públicos, Engenheira Dora paula 
henriques Ferreira da Maia.
vila Nova de Gaia, 31 de outubro de 2017
o vice-presidente da Câmara (patrocínio Aze-
vedo)

DeSPACHo N.º 56/PCm/2017
Considerando que,
A delegação e subdelegação de competências 
que me foram conferidas pelo Senhor presiden-
te da Câmara Municipal, Doutor Eduardo vítor 
rodrigues, pelo despacho n° 47/pCM/2017, de 
27 de outubro de 2017;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências 
foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego na Senhora Diretora de Departa-
mento de pessoal, com poderes de subdelega-
ção, as seguintes competências:
1.1. rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção 
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de documentos, pareceres ou outros necessá-
rios à elaboração do despacho final na área do 
Departamento;
1.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente na área do Departa-
mento, bem como, neste âmbito, assinar a res-
petiva correspondência;
1.3. Assinar a correspondência elaborada no 
âmbito das matérias que interessam ao Depar-
tamento, que tenha como destinatários entida-
des privadas;
1.4. Assinar contatos de trabalho em funções 
públicas;
1.5. Assinar contratos de estágio;
1.6. Assinar contratos-programa no âmbito de 
programas ocupacionais;
1.7. Autorização das inscrições e frequência em 
cursos de formação sem custos;
1.8. praticar todos os atos relativos à aposenta-
ção dos trabalhadores;
1.9. praticar todos os atos respeitantes ao regi-
me de segurança social, incluindo os referentes 
a acidentes em serviço.
2. No domínio da gestão e direção de recursos 
humanos afetos ao Departamento de pessoal, 
subdelego as seguintes competências:
2.1. 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;
2.2. Justificar faltas:
2.3. Decidir em matéria de organização de ho-
rários de trabalho, tendo em conta as orienta-
ções superiormente fixadas.
2.4. proceder à homologação das avaliações de 
desempenho dos trabalhadores afetos ao De-
partamento, no caso em que o delegado não 
tenha sido notador.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 6 de 
Novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

DeSPACHo N.º 57/veP/2017
Considerando que:
É competência do presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, in-
cumbindo-os de tarefas específicas;
o presidente da Câmara, no âmbito dessa com-
petência bem como da delegação que lhe foi 
conferida em reunião de Câmara de 21 de outu-

bro de 2017, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n. 
50/pCM/2017 de 27 de outubro;
Nos termos desse despacho, conferiu-me ainda 
poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em vá-
rias matérias previstas na lei, designadamente 
no âmbito da gestão e direção dos recursos hu-
manos.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação, na Senhora Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, Eng.ª vera pacheco, as seguin-
tes competências:
1) Genericamente, despachar todos os assuntos 
da Direção Municipal, executar as deliberações 
da Câmara Municipal e os meus despachos e 
orientações, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida com destino a quais-
quer entidades ou organismos públicos;
2) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Dire-
ção quanto às seguintes matérias:
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) homologar a avaliação de desempenho dos 
trabalhadores da Direção em que a dirigente 
não tenha sido avaliadora.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, no-
vembro de 2017
o vereador o pelouro (Elisio pinto)

DeSPACHo N.º 58/vmm/2017
Considerando,
Que é competência do presidente da Camara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores, incumbindo-os de tarefas especí-
ficas;
Que o presidente da Camara Municipal de vila 
Nova de Gaia no âmbito desta competência 
bem como da delegação que lhe foi conferida 
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em reunião de Câmara de 21 de outubro de 
2017, delegou e subdelegou em mim as com-
petências constantes do seu despacho n.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro de 2017;
Que, de acordo com o estabelecido nos supra-
citados despachos de delegação de competên-
cias, foi-me expressamente concedida a facul-
dade de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
44.° do Código de procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, e no uso da competência que me 
é conferida pelo artigo 38.° do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro:
a) Subdelego no Senhor Diretor do Departa-
mento da policia Municipal, Dr. Telmo Filipe 
Quelhas Moreira, com poderes de subdelega-
ção, as seguintes competências:
1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento Municipal, executando as delibera-
ções da Câmara e os despachos e orientações 
do presidente da Câmara, do vice-presidente 
e de mim próprio, bem como assinar a respe-
tiva correspondência expedida, com destino a 
quaisquer entidades e organismos públicos ou 
particulares;
2. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
copias autenticadas aos interessados, relativas 
a processos ou a documentos constantes de 
processos que tramitem nas unidades orgâni-
cas que compõem o departamento;
3. Determinar a realização de ações de fisca-
lização no âmbito das matérias relativas ao 
Departamento, designadamente nas áreas da 
publicidade, ocupação do espaço público, fei-
ras e mercados, venda ambulante e atividades 
diversas;
4. praticar todos os atos de natureza instru-
mental em matéria de fiscalização municipal e 
contraordenações e submissão a despacho fi-
nal do vereador competente;
5. Nomear técnicos para efeitos de vistoria pré-
via, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 90.° 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação;
6, Determinar a instrução de processos de con-
traordenação, nomear o respetivo instrutor e 
proferir decisões de arquivamento, ou de con-
denação com pena de admoestação ou com 

pena de coima até € 1.000 (mil euros);
7. Autorizar o pagamento de coimas em pres-
tações, ou o pagamento dentro do prazo que 
não exceda 1 ano, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do 
art.º 88,° do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de 
outubro;
8. promover junto dos serviços do Ministério 
público do tribunal territorialmente competen-
te, a execução nos termos do n.º 3 do art.º 89 
do rGCo, nos casos em que o valor da coima 
ou custas não tenha sido liquidado voluntaria-
mente;
9. Autorizar a entrega ou destruição de bens 
apreendidos em processos contraordenacio-
nais e declarados perdidos a favor do Município;
10. Autorizar a entrega de bens perecíveis, de-
clarados aptos para consumo, apreendidos no 
âmbito da atividade de fiscalização;
11. Executar coercivamente, nos termos da lei, 
os atos administrativos emanados dos órgãos 
do município;
12, os poderes para despachar todo o expe-
diente de quaisquer serviços que solicitem co-
laboração no âmbito dos seguintes assuntos:
- publicação de Editais;
- Mandados de Notificação.
13. Autorizar a prestação de serviço extraordi-
nário no âmbito da requisição de serviços poli-
ciais, nos termos do regulamento Municipal de 
Taxas e outras receitas do Município.
14. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos as unidades orgânicas integra-
das no Departamento Municipal, as seguintes 
matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo in-
teresse do serviço;
b) Justificar faltas;
c) proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o sub-
delegado não tenha sido notador;
b) ratifico, ainda, quanto às matérias ora sub-
delegadas, os atos anteriormente praticados 
pelo Senhor Diretor do Departamento Munici-
pal de policia, Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia 09 de 
novembro de 2017

DeSPACHo N.º 59/vPC/2017
Considerando que:



86

 Nº 85 | NovEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

DESpAChoS E orDENS DE SErvIço

É competência do presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, in-
cumbindo-os de tarefas específicas;
o presidente da Câmara, no âmbito dessa com-
petência, bem como da delegação que lhe foi 
conferida em reunião de Câmara de 21 de outu-
bro de 2017, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n. 
48/pCM/2017 de 27 de outubro;
Nos termos desse despacho, conferiu-me ainda 
poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em vá-
rias matérias previstas na lei, designadamente 
no âmbito da gestão e direção dos recursos hu-
manos.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação, na Senhora Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, Eng.ª vera pacheco, as seguin-
tes competências:
1) Genericamente, despachar todos os assuntos, 
da Direção Municipal, executar as deliberações 
da Câmara Municipal e os meus despachos e 
orientações, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida com destino a quais-
quer entidades ou organismos públicos;
2) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Dire-
ção quanto às seguintes matérias:
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) homologar a avaliação de desempenho dos 
trabalhadores da Direção em que a dirigente 
não tenha sido avaliadora.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 08 de 
novembro de 2017
A vereadora do pelouro, (paula Carvalhal)

DeSPACHo N.º 60/DmIeP/2017
Considerando que,
o Senhor vice-presidente da Câmara Munici-

pal me subdelegou as competências ínsitas no 
Despacho n.º 55/vp/2017, de 31 de outubro, in-
cumbindo-me de tarefas específicas;
De acordo com o sobredito despacho me foi, 
expressamente, conferida a faculdade de sub-
delegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 
50° do Código de procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, tendo presente os normativos cons-
tantes do artigo 38° da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual:
A. Subdelego, com poderes de subdelegação,
1. No Diretor do Departamento de obras e Em-
preitadas, Eng.º Claro Costa, no âmbito dos ser-
viços sob a sua responsabilidade orgânica, as 
seguintes competências:
1.1. Despachar todos os assuntos inerentes ao 
Departamento, executar as deliberações da Câ-
mara, despachos e orientações do presidente 
de Câmara e vice-presidente, com competên-
cia delegado para o efeito;
1.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
1.3. Assinar ou visar correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
1.4. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, as seguintes competências:
1.4.1. Consignar os locais onde os trabalhos de-
vam ser executados, nos termos dos artigos 
356.° e seguintes;
1.4.2. proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.°;
1.5. No âmbito da gestão dos recursos humanos 
afetos ao Departamento, a competência para 
decidir quanto às seguintes matérias:
1.5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
1.5.2. Justificar faltas;
1.5.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
2. Na Chefe da Divisão de Mobilidade e Trans-
portes, Eng.ª Susana paulino, no âmbito dos 
serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências:
2.1. Despachar todos os assuntos inerentes à Di-
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visão, executar as deliberações da Câmara, des-
pachos e orientações do presidente de Câmara 
e vice-
presidente, com competência delegado para o 
efeito;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
2.4. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.°;
2.5. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos à Divisão, a competência para deci-
dir quanto às seguintes matérias:
2.5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
2.5.2. Justificar faltas.
B. Subdelego, ainda:
3. No Técnico Superior, Eng.º Joaquim ribeiro, 
no âmbito da coordenação da Divisão de Ener-
gia, as seguintes competências:
3.1. Despachar todos os assuntos inerentes à Di-
visão, executar as deliberações da Câmara, des-
pachos e orientações do presidente de Câmara 
e vice-presidente, com competência delegado 
para o efeito;
3.2. Coordenar a atividade de natureza admi-
nistrativa das áreas respeitantes às funções re-
feridas na alínea anterior;
3.3. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.°;
3.4. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
3.4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
3.4.2. Justificar faltas.
C. Determino que,
Durante as minhas ausências e impedimentos, 
as competências próprias e subdelegadas que 
me estão cometidas sejam assumidas transito-
riamente nos seguintes termos:
1. o Sr. Eng.º Claro Costa, Diretor de Departa-
mento, me substitua no âmbito das matérias 

respeitantes a obras e Empreitadas;
2. A Sr.ª Eng.ª Susana paulino, Chefe de Divisão, 
me substitua no âmbito da Mobilidade e Trans-
portes;
3. o Sr. Eng.º Joaquim ribeiro, Técnico Superior, 
me substitua no âmbito das matérias concer-
nentes à Energia;
D. ratifico, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados por to-
dos os ora subdelegatários.
E. revogo o meu Despacho n.º 60/DMIEp/2016, 
de 21 de junho.
vila Nova de Gaia, 10 de novembro de 2017
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espa-
ços públicos (Eng.ª Dora Maia)

DeSPACHo N.º 61/vJGA/2017
Considerando que:
É competência do presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, in-
cumbindo-os de tarefas específicas;
o presidente da Câmara, no âmbito dessa com-
petência, bem como da delegação que lhe foi 
conferida em reunião de Câmara de 21 de outu-
bro de 2017, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n. 
46/pCM/2017 de 27 de outubro;
Nos termos desse despacho, conferiu-me ainda 
poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em vá-
rias matérias previstas na lei, designadamente 
no âmbito da gestão e direção dos recursos hu-
manos.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro:
a) Subdelego, na Senhora Directora Municipal 
para a Inclusão Social, Eng.ª vera Lúcia Branco 
pacheco, com poderes de subdelegação e sub-
subdelegação, as seguintes competências:
1) Genericamente, despachar todos os assuntos 
da Direcção Municipal, executar as deliberações 
da Câmara Municipal e os meus despachos e 
orientações, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida com destino a quais-
quer entidades ou organismos públicos;
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2) promover a instrução dos procedimentos 
legais no âmbito das atividades económicas 
(feiras, mercados municipais, venda ambulante, 
metrologia e atividades diversas, designada-
mente as constantes do art.º N° 4-1 do Despa-
cho n° 46/pCM/2017)
3) organizar, gerir e fiscalizar as feiras do con-
celho;
4) Atribuir e adjudicar os locais de venda nas 
feiras retalhistas realizadas em recintos públi-
cos e autorizar a transmissão das licenças de 
ocupação dos locais de venda;
5) Decidir sobre os pedidos de licenciamento 
para ocupação dos locais de venda nos mer-
cados municipais, bem como a cedência, trans-
missão ou permuta dos respetivos lugares;
6) Declarar a caducidade das licenças de ocu-
pação nos casos previstos na lei;
7) Implementar a realização de eventos e ativi-
dade económica, cultural e turística de interes-
se municipal;
8) Coordenar os serviços do Centro de Infor-
mação Autárquica ao Consumidor (CIAC) em 
articulação com o Centro de Consumo e Arbi-
tragem do porto;
9) Dinamizar atividades e eventos de animação 
desportiva e de lazer de interesse público, mo-
bilizando os recursos necessários;
10) Apoiar e desenvolver a prática desportiva 
regular e de alto rendimento nos seus vários ní-
veis e para todos os escalões e grupos de po-
pulação, disponibilizando meios técnicos, hu-
manos e financeiros adequados
11) promover a atividade física por parte das 
pessoas com deficiência;
12) Implementar medidas de incentivo e com-
participação financeira ao associativismo des-
portivo junto das instituições de carácter des-
portivo;
13) promover e participar em eventos de âmbi-
to turístico de interesse municipal;
14) planear e gerir a promoção e valorização da 
oferta turística do concelho;
15) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Direc-
ção quanto às seguintes matérias;
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) homologar a avaliação de desempenho dos 
trabalhadores da Direção em que a Directora 
não tenha sido avaliadora.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 10 de 
Novembro de 2017
o vereador do pelouro, (José Guilherme Aguiar)

DeSPACHo N.º 62/vGA/2017
Considerando,
Que é competência do presidente da Camara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores, incumbindo-os de tarefas especí-
ficas;
Que o presidente da Camara Municipal de vila 
Nova de Gaia no âmbito desta competência, 
bem como da delegação que lhe foi conferida 
em reunião de Câmara de 21 de outubro de 
2017, delegou e subdelegou em mim as com-
petências constantes do seu despacho n.º 46/
pCM/2017, de 27 de outubro de 2017;
Que, de acordo com o estabelecido nos supra-
citados despachos de delegação de competên-
cias, foi-me expressamente concedida a facul-
dade de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto no n,° 1 do artigo 
44,° do Código de procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, e no uso da competência que me é 
conferida pelo artigo 38,° do regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n,° 
75/2013, de 12 de setembro:
a) Subdelego no Senhor Diretor do Departa-
mento da policia Municipal, Dr. Telmo Filipe 
Quelhas Moreira, com poderes de subdelega-
ção, as seguintes competências:
1. Genericamente despachar todos os assuntos 
de mero expediente, relativos ao Departamento 
Municipal, executar quanto a estes as delibera-
ções da Câmara e os despachos e orientações 
do presidente da Câmara, do vice-presidente 
e de mim próprio, bem como assinar a respe-
tiva correspondência expedida, com destino a 
quaisquer entidades e organismos públicos ou 
particulares;
2. Autorizar a prestação de serviços remune-
rados nos termos do regulamento de Taxas e 
outras receitas do Município de vila Nova de 
Gaia;
3. Assinatura de Certificados de Destruição de 
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veículos em Fim de vida;
4. Autorizar a entrega ou destruição de bens 
apreendidos em processos contraordenacio-
nais e declarados perdidos a favor do Municí-
pio;
5, Autorizar a entrega de bens perecíveis, de-
clarados aptos para consumo, apreendidos no 
âmbito da atividade de fiscalização;
6, Quanto às medidas e ações a desenvolver no 
âmbito do Sistema de Defesa da Floresta con-
tra Incêndios, as competências previstas nos 
artigos 15.° e 21.° do Decreto-Lei n,° 124/2006, 
de 28 de junho, na sua redação atual, dado pela 
Lei n.º 76/2017, de 17/08, retificada pela Decla-
ração de retificação n.º 27/2017, de 02/10;
7. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos as unidades orgânicas integra-
das no Departamento Municipal, as seguintes 
matérias:
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo in-
teresse do serviço;
b. Justificar faltas;
c. Autorizar trocas de serviço de turno/folgas,
b) ratifico, ainda, quanto às matérias ora sub-
delegadas, os atos anteriormente praticados 
pelo Senhor Diretor do Departamento Munici-
pal de policia, Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia 09 de 
novembro de 2017
o vereador do pelouro, (José Guilherme Aguiar)

DeSPACHo N.º 63/veC/2017
Considerando que:
É competência do presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, in-
cumbindo-os de tarefas específicas;
o presidente da Câmara, no âmbito dessa com-
petência, bem como da delegação que lhe foi 
conferida em reunião de Câmara de 21 de outu-
bro de 2017, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n. 
45/pCM/2017 de 27 de outubro;
Nos termos desse despacho, conferiu-me ainda 
poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em vá-
rias matérias previstas na lei, designadamente 
no âmbito da gestão e direção dos recursos hu-
manos.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 

Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação, na Senhora Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, Eng.ª vera pacheco, as seguin-
tes competências:
1) Genericamente, despachar todos os assuntos 
da Direção Municipal, executar as deliberações 
da Câmara Municipal e os meus despachos e 
orientações, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida com destino a quais-
quer entidades ou organismos públicos;
2) organizar e gerir a rede de transportes es-
colares, incluindo o transporte de crianças com 
necessidades educativas especiais;
3) Exercer as competências previstas na alínea 
b), e d) do n° 1 e n° 3, do artigo 5°, e alínea a) do 
n° 1 do artigo 10° do Decreto-Lei n° 144/2008 
de 28 de Julho, na sua redação atual, relativas 
à gestão de pessoal não docente das escolas 
básicas e ensino pré-escolar;
4) Assegurar a manutenção e apetrechamento 
dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 
básico do Io ciclo;
5) promover a aquisição de material didático e 
pedagógico para o apetrechamento das esco-
las;
6) promover o apoio ao prolongamento de ho-
rário;
7) Assegurar o programa de apoio aos alunos 
com necessidades educativas especiais;
8) propor e implementar, após decisão superior, 
as medidas de apoio social no âmbito dos pro-
jetos educativos promovidos pelas escolas do 
1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar, nomea-
damente:
8.1. Acompanhar a execução do(s) contrato(s) 
de aquisição de prestação de serviços de can-
tinas escolares, apresentando-me relatórios so-
bre a sua execução com a periodicidade, míni-
ma de 3 meses;
8.2. Monitorizar o funcionamento da plataforma 
SIGA de Gestão de pagamento de refeições e 
de atribuição de escalões da Ação Social Es-
colar, apresentando-me relatórios sobre o seu 
funcionamento com a periodicidade, mínima de 
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3 meses;
9) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Dire-
ção quanto às seguintes matérias:
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) homologar a avaliação de desempenho dos 
trabalhadores da Direção em que a dirigente 
não tenha sido avaliadora.
ratifico, ainda, quanto às matérias ora subde-
legadas, os atos anteriormente praticados, pela 
Senhora Diretora Municipal para a Inclusão Mu-
nicipal.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 14 de 
novembro de 2017
A vereadora do pelouro, (Elisa Cidade)

DeSPACHo N.º 64/Doe/2017
Considerando que,
A Senhora Diretora Municipal de Infraestruturas 
e Espaços públicos me subdelegou as compe-
tências ínsitas no Despacho n.º 60/DMIEp/2017, 
de 21 de junho, incumbindo-me de tarefas es-
pecíficas;
De acordo com o sobredito despacho me foi, 
expressamente, conferida a faculdade de sub-
delegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44º a 
50° do Código de procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, tendo presente os normativos cons-
tantes do artigo 38° da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual:
A. Subdelego, com poderes de subdelegação,
1. No Chefe de Divisão de Conceção e Constru-
ção de Equipamentos e Espaços públicos, Eng.º 
rui ramos, no âmbito dos serviços sob a sua 
responsabilidade orgânica, as seguintes com-
petências:
1.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
1.2. Assinar ou visar correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
1.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 

humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
1.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
1.3.2. Justificar faltas.
2. Na Chefe de Divisão de Gestão de Emprei-
tadas e Fiscalização, Eng.ª Isabel Carvalho, no 
âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências:
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
2.2. Consignar os locais necessários à execução 
das obras, nos termos dos artigos 356° e se-
guintes do Código dos Contratos públicos;
2.3. Assinar ou visar correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
2.4. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
2.4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
2.4.2. Justificar faltas.
3. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Equi-
pamentos, Eng.ª rosa Dias, no âmbito dos ser-
viços sob a sua responsabilidade orgânica, as 
seguintes competências:
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
3.2. Assinar ou visar correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
3 3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
3.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
3.3.2. Justificar faltas.
4. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Espa-
ços públicos, Eng.ª helga pinto, no âmbito dos 
serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências:
4.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
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visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
4.2. Assinar ou visar correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
4.3 Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
4.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
4.3.2. Justificar faltas.
B. Determino que,
Durante as minhas ausências e impedimentos, 
as competências próprias e subdelegadas que 
me estão cometidas, sejam assumidas, transito-
riamente, pelo Eng.º rui ramos.
C. ratifico, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados por to-
dos os ora subdelegatários.
vila Nova de Gaia, 17 de novembro de 2017
o Diretor de Departamento de obras e Emprei-
tadas (Eng.º Claro Costa)

DeSPACHo N.º 65/DmeP/2017
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausência, 
por motivos de férias, no período de 24 de no-
vembro a 8 de dezembro de 2017, nos termos 
do disposto no artigo 42° do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, delego tran-
sitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no Senhor Eng.º pedro Miguel 
rodrigues henriques Marques, Técnico Supe-
rior.
vila Nova de Gaia, 23 de novembro de 2017
A Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos, (helga Nair, Eng.ª)

C.2. orDeNS De ServIÇo

orDem De ServIÇo N.º 35/2017
Com vista ao reforço de meios humanos no Ga-
binete do Senhor vereador Dr. Elísio pinto, foi 
apresentada proposta ao Senhor presidente da 
Câmara nos termos do n.º 7 do artigo 42° da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, tendo sido auto-

rizada a mobilidade do trabalhador Flávio Da-
niel de oliveira Araújo ramos, técnico superior, 
com o n° ordem 5726.
Assim, com efeitos ao dia 25 de outubro, o tra-
balhador deixou de exercer funções na Divisão 
de Cultura e Juventude, passando a dar apoio, 
no exercício do respetivo mandato, ao Senhor 
vereador Dr. Elísio pinto.
Município de vila Nova de Gaia, 2 de novembro 
de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro

orDem De ServIÇo N.º 36/2017
Com vista ao reforço de meios humanos no Ga-
binete do Senhor vereador Dr. Elísio pinto, foi 
apresentada proposta ao Senhor presidente da 
Câmara nos termos do n.º 7 do artigo 42° da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, tendo sido autori-
zada a mobilidade da trabalhadora Célia Eduar-
da de Moreira pereira, assistente técnica, com o 
n.º de ordem 4982.
Assim, com efeitos ao dia 25 de outubro, a tra-
balhadora deixou de exercer funções nos Julga-
dos de paz, passando a dar apoio, no exercício 
do respetivo mandato, ao Senhor vereador Dr. 
Elísio pinto.
Município de vila Nova de Gaia, 2 de novembro 
de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

orDem De ServIÇo N.º 37/2017
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos ao CIpA, equipamento ambiental integra-
do no Departamento de Ambiente, cujo perfil 
obedece a especificidades de curriculum e de 
experiência, também para desenvolvimento de 
estudo, a partir daquele mesmo local, para cria-
ção de corredores verdes em interseção com o 
Estuário do Douro, localizado nas proximidade 
e do qual é Diretor, determino que o trabalha-
dor Nuno Gomes oliveira, técnico superior, pas-
se a exercer funções no referido CIpA, perma-
necendo afeto ao Departamento de Ambiente.
A ordem de serviço produz efeito a partir do 
dia 9 de novembro de 2017.
Município de vila Nova de Gaia, 7 de novembro 
de 2017.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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orDem De ServIÇo N.º 38/2017
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos no Gabinete de Auditoria e Qualidade e na 
sequência da proposta apresentada ao Senhor 
presidente da Câmara e consequente despacho 
autorizador, foi autorizada a mobilidade inter-
na da trabalhadora Maria Graça Sampaio paiva 
Nunes da ponte, técnica superior, com o n ° de 
ordem 2129.
Assim, com efeitos à presente data, a trabalha-
dora passa a exercer funções no Gabinete de 
Auditoria e Qualidade, deixando a Divisão de 
Turismo.
Município de vila Nova de Gaia, 6 de novembro 
de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

orDem De ServIÇo N.º 39/2017
Com vista ao reforço de meios humanos no meu 
gabinete de apoio, foi apresentada proposta ao 
Senhor presidente da Câmara, nos termos do 
n.º 7 do artigo 42º da Lei 75/2013, de 12 de se-
tembro, tendo sido autorizada a mobilidade da 
trabalhadora Marisa Susana de Sousa Silva, as-
sistente técnica, com o n.º de ordem 2767.
Assim, na presente data, a trabalhadora deixa 
de exercer funções na Divisão de Cultura e Ju-
ventude, passando a dar apoio, no exercício do 
mandato em curso, ao meu gabinete de apoio.
Município de vila Nova de Gaia, 6 de novembro 
de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

orDem De ServIÇo N.º 40/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no Gabinete de Auditoria e Qualidade, 
foi apresentada proposta ao Senhor presidente 
da Câmara que autorizou a mobilidade interna 
da trabalhadora Elsa da Conceição da Silva pin-
to, técnica superior, com o n ° de ordem 2973.
Assim, com efeitos à presente data, a trabalha-
dora passa a exercer funções no Gabinete de 
Auditoria e Qualidade, deixando a Divisão de 
Ação Social, voluntariado e Saúde.
Município de vila Nova de Gaia, 6 de novembro 
de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

D.1. AvISoS

AvS-CmvNG/2017/656
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 
47/pCM/2017, torna público que por delibera-
ção da Dig.ma Câmara Municipal, de 19.06.2017, 
foi determinada a realização do procedimento 
de hasta pública para a atribuição temporária, 
pelo prazo de cinco anos, do direito de ocupa-
ção e exploração de 13 lojas localizadas no Mer-
cado Municipal da Afurada.
A Licitação terá lugar no dia 30 de Novembro, 
pelas 10h00m (lojas 1,2, 5, 6 e 7) e pelas 11h30m 
(restantes lojas), no auditório da Assembleia 
Municipal de Gaia, sito na rua General Torres, 
nº 1141, 4400-163, neste concelho.
os interessados devem inscrever-se para a has-
ta pública no Gabinete de Atendimento ao Mu-
nícipe, sito na rua Álvares Cabral 4400-017, ou 
através do sítio internet do Município em www.
cm-gaia.pt, através de formulário próprio, no 
prazo de 15 dias após a divulgação do presente 
Edital. 
valor base de licitação: € 40,00/mês.
Critério de adjudicação: o critério de adjudica-
ção é o valor da licitação mais elevada.
As lojas destinadas à venda de peixe fresco se-
rão adjudicadas preferencialmente a residentes 
na freguesia de Santa Marinha e S. pedro da 
Afurada e freguesia de Canidelo que compro-
vadamente se dediquem ao exercício da ativi-
dade de pesca e /ou comércio de pescado.
A presente informação não dispensa a leitura 
do programa do procedimento (Anexo I), bem 
como a consulta da planta do Mercado (Anexo 
II).
para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Camara Municipal de vila 
Nova de Gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt), e no Balcão do Empreendedor.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, em 08 
de Novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

D. AvISoS E EDITAIS
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ANEXo I
proGrAMA Do proCEDIMENTo

1. ENTIDADE proMoTorA 
A entidade promotora do procedimento é o 
Município de vila Nova de Gaia, com sede na 
rua Álvares Cabral 4400-017, v. N. Gaia, Tel. 351 
223742400, Fax. 351 223742483, E-mail: geral@
cm-gaia.pt 
2. oBJETo
2.1. A presente hasta pública tem como objeto 
a atribuição do direito de exploração de 13 lojas 
no Mercado Municipal da Afurada, sito na rua 
da praia, freguesia de Santa Marinha e Afurada, 
melhor discriminadas no ponto 3. do presente 
programa do Concurso. 
2.2. o direito de exploração é atribuído pelo 
prazo de 5 anos.
3. LoJAS
3.1. Estão disponíveis para atribuição 13 lojas, 
devidamente identificadas na planta anexa, 
com as seguintes especificações:
a) As lojas identificadas com os números 13, 14, 
18 e 19 têm as seguintes especificações: 
Módulos Comerciais, com a área de 8,45 m2, 
destinados à venda de produtos alimentares 
hortofrutícolas.
b) As lojas identificadas com os números 6 e 7 
têm as seguintes especificações:
Módulos Comerciais, com a área de 12,90 m2, 
destinado à venda de peixe fresco. 
c) A loja identificada com o número 5 tem as 
seguintes especificações:
Módulo Comercial, com a área de 12,90 m2, 
destinado à venda de peixe congelado. 
d) As lojas identificadas com os números 1 e 2 
têm as seguintes especificações:
Módulos Comerciais, com a área de 12,90 m2, 
destinados à venda de carne e derivados – ta-
lho e charcutaria. 
e) As lojas identificadas com os números 10, 11 e 
12, 15 e 16, têm as seguintes especificações:
Módulos Comerciais, com 11,16 m2, 13,86 m2, 
11,16 m2 e 8,45 m2, respetivamente, destinados 
à venda de produtos diversos exceto restaura-
ção e bebidas e os produtos referidos nos pon-
tos anteriores.
3.2. os interessados na ocupação das lojas a 
que se refere a alínea e) deverão indicar no ato 
de inscrição qual o tipo de atividade que pre-

tendem vir a desenvolver no local, designada-
mente, os bens que pretendem comercializar.
3.3. Ao Município reserva-se o direito de aceitar 
ou recusar a prossecução das atividades pro-
postas pelos concorrentes, após análise da ade-
quação e integração das mesmas no Mercado 
Municipal.
3.4. As lojas referidas na alínea b) destinam-se 
preferencialmente a residentes na freguesia de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada e fregue-
sia de Canidelo. 
4. horÁrIo DE FuNCIoNAMENTo
4.1. o horário de funcionamento das lojas des-
tinadas a comércio terá que se enquadrar no 
horário do Mercado Municipal, a saber: 
- Terça-feira a sexta-feira: 06h30 às 16h00
- Sábado: 7h00 às 14h00 
- Domingo, segunda-feira e feriados: encerrado
4.2. o horário referido no ponto anterior poderá 
ser alterado por deliberação da Câmara Munici-
pal, por razões de interesse público.
5. CoNSuLTA Do proCESSo E oBTENçÃo 
DE CÓpIAS 
5.1. o processo encontra-se patente para con-
sulta na página oficial do Município em www.
cm-gaia.pt , no Balcão do Empreendedor, e nas 
instalações da Divisão de Apoio às Empresas 
e ao Emprego, Avenida da república, n.º 757, 
4430-201 v. N. de Gaia, todos os dias úteis das 
10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30, durante 
dez dias, a partir da data da publicação do res-
petivo edital.
5.2. Desde que solicitado, até cinco dias antes 
do termo do prazo fixado para a entrega das 
candidaturas, os interessados podem obter có-
pias do processo na morada referida no ponto 
anterior, mediante o pagamento das taxas mu-
nicipais aplicáveis.
6. pEDIDoS DE ESCLArECIMENTo 
6.1. A entidade que preside à hasta pública é o 
Município vila Nova de Gaia, representado pelo 
Júri para tal designado, composto pela presi-
dente, vera pacheco, Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, e vogais efetivos, Cláudia Tei-
xeira, Diretora do Departamento de Ação So-
cial e Atividades Económicas, que substitui a 
presidente nas suas faltas e/ou impedimentos, 
e Maria José Necho, Chefe da Divisão de Apoio 
às Empresas e ao Emprego, e como vogal su-
plente, Fátima Colaço, Técnica Superior. 
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6.2. Quaisquer pedidos de esclarecimento re-
ferentes a dúvidas na interpretação do proces-
so da hasta pública deverão ser apresentados, 
por escrito, dirigidos ao Júri do procedimento, 
para a morada indicada no ponto 5.1. ou para o 
e-mail geral@cm-gaia.pt, desde a data da pu-
blicação do edital até 5 dias antes da data da 
hasta pública. 
6.3. os esclarecimentos a que se refere o ponto 
anterior serão prestados por escrito, no prazo 
máximo de cinco dias, após o registo de entra-
da ou, na sessão da hasta pública, caso tenham 
sido apresentados após o quinto dia antes da 
mesma. 
6.4. Antes da elaboração da lista de concorren-
tes presentes na hasta pública serão prestados 
todos os esclarecimentos sobre o objeto da 
mesma. Iniciada a licitação não serão forneci-
dos mais esclarecimentos. 
7. vISITA DoS LoCAIS E DoS EQuIpAMENToS 
EXISTENTES 
7.1. Durante o prazo que decorre entre a pu-
blicação do anúncio e a data da realização da 
hasta pública, os interessados poderão visitar 
as lojas objeto do concurso e realizar nelas os 
reconhecimentos que entenderem indispensá-
veis à sua participação na mesma.
7.2. para a visita aos espaços, referida no ponto 
anterior, deverão os concorrentes, com a ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias, solicitar para 
a morada indicada no ponto 5.1. ou para o e-mail 
geral@cm-gaia.pt, o respetivo agendamento. 
8. INSCrIçÃo pArA A hASTA pÚBLICA
8.1. As inscrições são efetuadas no Gabinete de 
Apoio ao Munícipe, sito na rua Álvares Cabral, 
4400-017, vila Nova de Gaia, através da apre-
sentação de requerimento.
8.2. podem inscrever-se todos os interessados, 
exceto:
- pessoas singulares ou coletivas que sejam ti-
tulares do direito de ocupação de loja em mer-
cado ou feira municipal;
- pessoas singulares cujos cônjuges ou pessoa 
com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges sejam titulares do direito de ocupa-
ção de loja em mercado ou feira municipal;
- pessoas singulares cujos cônjuges ou pessoa 
com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges sejam sócios de sociedade titular do 
direito de ocupação de loja em mercado ou fei-

ra municipal;
- pessoas jurídicas que não tenham a situação 
tributária ou contributiva regularizada.
8.3. No ato da inscrição deverão ser apresenta-
dos os seguintes documentos: 
a) Exibição do cartão de cidadão ou na falta 
deste, do bilhete de identidade e do cartão de 
contribuinte (tratando-se de pessoa singular), 
certidão permanente, ou respetivo código de 
acesso (tratando-se de pessoa coletiva); 
b) Documento comprovativo dos poderes de 
representação para os atos a praticar, caso 
atuem como representantes de pessoa singular 
ou de pessoa coletiva;
c) Declaração de honra com compromisso de 
cumprir as decisões e os regulamentos munici-
pais aplicáveis ao Mercado.
d) Declaração de responsabilidade pela corre-
ta utilização e conservação dos equipamentos 
existentes na loja, fornecidos pelo Município.
e) os candidatos que pretendam licitar as lojas 
6 ou 7 deverão apresentar documentos com-
provativos das condições referidas no ponto 
10.4, designadamente, comprovativo de resi-
dência e do exercício da actividade de pesca e 
/ou comercio de pescado.
8.4. A prestação culposa de falsas declarações 
pelos concorrentes determina a exclusão do 
concorrente em causa ou a invalidade da adju-
dicação e dos atos subsequentes. 
9. SESSÃo pÚBLICA 
9.1. A sessão pública terá lugar no dia 30 de No-
vembro, pelas 10h00m (lojas 1,2, 5, 6 e 7) e pe-
las 11h30m (restantes lojas), no Auditório da As-
sembleia Municipal de vila Nova de Gaia, sito na 
rua General Torres, nº 1141. 4400-163, vila Nova 
de Gaia, perante o Júri designado.
9.2.podem intervir no ato público os concor-
rentes ou os seus representantes devidamente 
legitimados para o efeito, bastando, no caso de 
titular de empresa em nome individual, a exi-
bição do Bilhete de Identidade/Cartão de Ci-
dadão e no caso de um representante legal a 
exibição do Bilhete de Identidade/Cartão de Ci-
dadão e de uma procuração, devidamente assi-
nada pelo representado e da qual constem os 
números de identificação dos representantes e 
os poderes conferidos. 
9.3. Se, por motivo justificado, não for possível 
realizar o ato público na data fixada será publi-
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citada a nova data e horário para a realização 
do mesmo. 
9.4. o ato público inicia-se com a leitura das 
condições de adjudicação e a prestação dos 
esclarecimentos solicitados pelos interessados. 
9.5. Seguidamente será elaborada a lista dos 
concorrentes presentes, que deverão identifi-
car-se apresentando o seu Cartão de Cidadão/
Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, 
pacto Social da Sociedade e credencial confe-
rindo-lhe poderes para o ato, no caso de pes-
soa coletiva, e dar-se-á início à licitação. 
9.6. É aberta a sessão iniciando-se a licitação a 
partir do valor base indicado no ponto 10.1.
9.7. A sessão pública procede-se com a licita-
ção verbal entre os proponentes. 
9.8.A licitação termina quando a presidente 
do Júri tiver anunciado, por três vezes, o lanço 
mais elevado e este não for coberto. 
9.9. Se, findas as licitações, se verificar que 
alguma(s) loja (s) não foram licitadas, o Júri po-
derá decidir voltar a colocar em hasta aquela(s) 
loja(s), com o mesmo valor base de licitação.
9.10. Terminada a licitação, será elaborada ata 
do ato público contendo os esclarecimentos 
prestados no ato e todos os fatos relevantes do 
mesmo. 
9.11. As deliberações do Júri tomadas no âmbito 
do ato público consideram-se, para os devidos 
efeitos, notificadas aos interessados, nesse ato, 
não havendo lugar a qualquer outra forma de 
notificação. 
9.12. Não havendo licitação, considera-se o ato 
público deserto. 
10. LICITAçÃo 
10.1. o valor base de licitação das lojas é de € 
40,00 (quarenta euros).
10.2. Aos valores base de licitação será acresci-
do o IvA à taxa legal em vigor. 
10.3. o valor mínimo de cada lanço é de 10,00 
€ (dez euros). 
10.4. As lojas 6 e 7 apenas poderão ser licita-
das por candidatos residentes na Freguesia de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada e Canidelo 
que comprovadamente se dediquem à ativida-
de piscatória e/ou comercio de pescado.
11. CAuçÃo 
11.1. o adjudicatário terá que liquidar, no fim da 
sessão pública, o valor correspondente a 2 ve-
zes o montante da adjudicação provisória. 

12. ADJuDICAçÃo
12.1. os direitos de ocupação e exploração das 
lojas são atribuídos a título pessoal e precário, 
intransmissível a qualquer título.
12.2. As lojas consideram-se adjudicadas nas 
condições em que presentemente se encon-
tram, sendo que, todos os encargos decorren-
tes da compra de equipamento necessário ao 
pleno e legal funcionamento do estabelecimen-
to serão da responsabilidade do adjudicatário.
12.3. Têm preferência na adjudicação, pelo valor 
mais alto que resultar da licitação, das lojas 18 
e 19 os ocupantes que aí se encontram a título 
provisório. 
12.4. o adjudicatário deverá promover a aber-
tura do estabelecimento ao público, no prazo 
máximo de 30 dias após a data de realização 
da hasta pública, salvo se fizer prova de que a 
não abertura do estabelecimento não é da sua 
responsabilidade.
12.5. A adjudicação definitiva será decidida pela 
Câmara Municipal no prazo máximo de 60 dias 
após a realização da hasta pública.
13. rENDA
13.1. A renda devida pela ocupação e exploração 
das lojas é a que resultar da licitação, vencen-
do-se a primeira no mês seguinte ao da abertu-
ra da loja ao público.
13.2. os pagamentos efetuam-se atá ao dia oito 
do mês a que respeitam.
14. LEGISLAçÃo ApLICÁvEL
A tudo o que não esteja previsto no presente 
programa de procedimento e nos regulamen-
tos municipais e legislação específica é aplicá-
vel o Código do procedimento Administrativo 
aprovado pela Lei n.º 42/2014, de 11 de Julho 
e o Código dos Contratos públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

ANEXo II
planta do Mercado
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Data de publicitação: 09/11/2017

D.2. eDITAIS

eDT-CmvNG/2017/646
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº Se-
nhor presidente da Câmara através do despa-
cho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 2017
TorNA pÚBLICo que, a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 20 de novembro de 
2017, segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 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 20.11.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 31 de outubro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

eDT-CmvNG/2017/647
CoNSuLTA pÚBLICA DE pEDIDo DE LICEN-
CIAMENTo DE opErAçÃo DE LoTEAMENTo
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 142pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013.
FAZ SABEr, em cumprimento do seu despacho 
proferido em 25 de outubro de 2017, que nos 
do disposto no artigo 22.º do D.L. 555/99, de 16 
de Dezembro, na sua atual redação e do artigo 
6.º do regulamento Municipal da urbanização 
e Edificação, vai proceder-se à consulta públi-
ca da reformulação do pedido de licenciamento 
de operação de loteamento apresentado para 
os prédios descritos na 2.ª Conservatória do 
registo predial de vila Nova de Gaia sob os n.ºs 
5198/20070129 e 4013/19970812, sitos entre a 
Avenida da república e a rua General Torres, 
na freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, 
concelho de vila Nova de Gaia, requerido em 
nome em nome do Fundo de pensões Banco 

BpI, que decorrerá pelo prazo de 15 dias, con-
tados a partir da data publicação do presente 
Aviso.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 06/11/2017

eDT-CmvNG/2017/649
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 18 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 9 de outubro 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, aprovado 
pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
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, 6 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 08/11/2017

eDT-CmvNG/2017/650
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
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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 19 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 16 de outubro 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 2017/10/21.
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, 6 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 08/11/2017

eDT-CmvNG/2017/661
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº Se-
nhor presidente da Câmara através do despa-
cho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 2017.
Nos termos do disposto do nº 2 do artigo 41º, 
do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro 
e do nº 6 do artigo 2º do regimento da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, convoco os 
Senhores vereadores para uma reunião Extra-
ordinária da Câmara Municipal, a realizar-se nos 
paços do Concelho, no dia 24 de novembro de 
2017, sexta-feira, pelas 17,00 horas.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal e publicitado 
no sítio da Internet do município.
vila Nova de Gaia, 07 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 14/11/2017

eDT-CmvNG/2017/662
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 21 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 6 de novem-

bro 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, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2017/10/21.
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, 10 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

eDT-CmvNG/2017/663
proJETo DE rEGuLAMENTo QuE proCEDE 
À CrIAçÃo DA TAXA MuNICIpAL TurÍSTICA 
DE vILA NovA DE GAIA - puBLICITAçÃo Do 
INÍCIo Do proCEDIMENTo E pArTICIpAçÃo 
proCEDIMENTAL
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, no uso das competências conferidas pelas 
alíneas b) e t) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 
75/2013, de 12 setembro, e em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
esta Câmara Municipal, na reunião ordinária 
realizada no dia 6 de novembro de 2017, deli-
berou, com efeitos imediatos, aprovar o início 
do procedimento conducente à elaboração do 
projeto de regulamento que procede à criação 
da taxa municipal turística de vila Nova de Gaia. 
A referida taxa, na modalidade de taxa de dor-
mida, e com o valor a apurar nos termos da res-
petiva fundamentação económico-financeira, 
cujo montante máximo estimado não deverá 
ultrapassar os €2 (dois euros) por pessoa/noite, 
até ao máximo de sete noites por pessoa/por 
unidade de alojamento turístico, será paga por 
nacionais e estrangeiros, e destina-se ao finan-
ciamento, de acordo com o princípio da justa 
repartição dos encargos públicos, de utilidades 
que lhes são prestadas, geradas pela atividade 
do Município ou resultantes de investimentos 
municipais relacionados com o turismo, desig-
nadamente, ao nível da segurança de pessoas 
e bens, da manutenção e qualificação urbanís-
tica, territorial e ambiental do espaço público e 
da oferta cultural, artística e de lazer.
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Mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
CpA poderão constituir-se como interessados 
no presente procedimento e apresentar contri-
butos para a elaboração do regulamento que 
procede à criação da taxa municipal turística de 
vila Nova de Gaia, no prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente Edi-
tal, através de requerimento escrito dirigido ao 
Exmo. Senhor presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, com as menções cons-
tantes no artigo 102.º do CpA e remetido para 
o endereço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou en-
tregue no Gabinete de Apoio ao Munícipe.
vila Nova de Gaia, paços do Município, 13 de 
novembro de 2017
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
Eduardo vítor rodrigues

eDT-CmvNG/2017/664
Dr. Manuel António Correia Monteiro, vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal e vistorias 
Administrativas, da Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia, no uso das competências subde-
legadas pelo despacho n. 47/pCM/2017 de 27 
de outubro, proferido pelo Senhor presidente 
da Câmara, com competência conferida pela 
Câmara Municipal, na reunião de 21 de outubro 
de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na Alameda do Cedro, Bloco B2, 
entradas n.º 1 e 2 – Mafamude e vilar do paraíso, 
freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, vila 
Nova de Gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 218/vT/2017, foi por seu des-
pacho de 21/06/2017, proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuídas pe-
los despachos n.º 14/pCM/2014, de 10 de março 
e 47/pCM/2016 de 17 de março do Senhor pre-
sidente da Câmara, com competência conferi-
da pela Câmara Municipal, na reunião de 25 de 
outubro de 2013, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título ofi-
cioso, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 26 de 
janeiro de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
vila Nova de Gaia, 08, de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

Data de publicitação: 14/11/2017

eDT-CmvNG/2017/668
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 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
JorGE MANuEL FErrEIrA GoMES, arrenda-
tário que foi da habitação sita na rua Teotó-
nio p Costa, bloco 0, entrada 0, cave CC, Lugar 
de Arnelas, freguesia de olival, deste Conce-
lho, para no prazo de 60 (sessenta) dias segui-
dos, contados a partir do dia 15 de Novembro 
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de 2017, proceder ao levantamento de todos 
os seus bens ali depositados, na sequência do 
despejo, devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, 
urbanismo e habitação, EM, sob pena, de não o 
fazendo serem os mesmos considerados perdi-
dos a favor deste Município. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/1121
vila Nova de Gaia, 10-11-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/11/2017

eDT-CmvNG/2017/669
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 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado AN-
DrÉ roDrIGuES rIBEIro, arrendatário que foi 
da habitação sita na rua do Monte Grande, n.º 
249, cave, bloco 7 - Empreendimento D. Armin-
do Lopes Coelho, olival, deste Concelho, para 
no prazo de 60 (sessenta) dias seguidos, con-
tados a partir do dia 15 de Novembro de 2017, 
proceder ao levantamento de todos os seus 
bens ali depositados na sequência do despejo, 
devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo 
e habitação, EM, sob pena, de não o fazendo 
serem os mesmos considerados perdidos a fa-
vor deste Município. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/1143
vila Nova de Gaia, 13-11-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/11/2017

eDT-CmvNG/2017/671
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 20 respeitante à primei-
ra reunião do Novo Executivo Eleito em 01 de 
outubro de 2017 realizada no dia 21 de outubro 
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 
2017/10/21.
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, 15 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 16/11/2017

eDT-CmvNG/2017/675
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 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
03/09/2017, ao abrigo do art.º 164.º Código da 
Estrada, conjugado com o art.º 24º do rST (Si-
nal C16), do Largo da Cruz da freguesia de San-
ta Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
motociclo, de matrícula 4357FvB, marca Kimco
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate dos paços do Conce-
lho e Boletim Municipal
proc. nº 045/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/1148
vila Nova de Gaia, 13-11-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/11/2017
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eDT-CmvNG/2017/676
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 20/06
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de outubro 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 20/06 para o lote n.º 
10, requerido em nome de SÉrGIo LINo MAr-
QuES CorTINhAS, que tem como objetivo a 
criação de aproveitamento do vão de cobertu-
ra.
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 2341/17 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: 21/11/2017

eDT-CmvNG/2017/677
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 08/09
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de outubro 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 08/09 para os lotes 
n.ºs 1, 2, 3 e 4, requerido em nome de NAZA-
rÃES EMprEENDIMENToS S.A, que tem como 
objetivos:
a) Alteração do número de habitações do lote 1, 
de 3 para 4 habitações unifamiliares em banda;
b) Alteração do número de habitações do lote 
2, de 2 habitações geminadas para 3 habitações 
unifamiliares em banda;
c) Alteração do número de habitações do lote 
3, de 3 para 4 habitações unifamiliares em ban-
da;
d) Alteração do número de habitações do lote 
2, de 2 habitações geminadas para 3 habitações 
unifamiliares em banda.
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 4322/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 21/11/2017

eDT-CmvNG/2017/678
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 90/74
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de outubro 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 90/74 para o lote n.º 
5, requerido em nome de ArMANDo GoNçAL-
vES FErrEIrA, que tem como objetivos:
a) Alteração da área do lote, de 336m2 para 
457m2, decorrente da anexação de parcela de 
terreno contíguo a norte do lote e de acordo 
com a área descrita na certidão da conservató-
ria do registo predial;
b) Alteração da tipologia de moradia unifami-
liar para bifamiliar;
c) Construção de volume anexo, destinado a 

garagem e arrumos, com 94,3m2, implantado 
na parcela de terreno anexa ao lote;
d) Alteração do muro de vedação lateral, confi-
nante com o lote 4.
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 4095/16 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: 22/11/2017

eDT-CmvNG/2017/679
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 50/88
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
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cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de outubro 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 apresentada uma revisão da proposta 
referente ao pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 50/88 que incide sobre o lote 8, 
requerido por JoSÉ MANuEL CABrAL pINTo 
DA SILvA E MArIA DA GrAçA GoMES AMA-
rAL, que prevê em relação à solução anterior-
mente submetida a consulta dos titulares dos 
lotes, que ocorreu entre os dias 12 a 27 de de-
zembro de 2016, a alteração das características 
da cobertura anexa, mantendo no restante, as 
alterações anteriormente submetidas a apre-
ciação e que têm como objetivo:
- A construção de um anexo destinado a gara-
gem na parte tardoz do lote, a edificar na con-
tinuidade da construção principal;
- A alteração da tipologia de unifamiliar para 
bifamiliar e a caracterização dos parâmetros 
construtivos da edificação principal de acordo 
com a obra executada no local, já titulada com 
a licença de utilização n.º 93/96;
- retificação da área do lote que passa de 
312,00m2 para 342,60m2, de acordo o levanta-
mento topográfico executado no local.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 2407/14 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: 22/11/2017

eDT-CmvNG/2017/680
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 14/07
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 30 de 
outubro 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 14/07, que tem por objetivo:
- A ampliação do lote 8 pertencente ao domí-
nio privado municipal, através da anexação de 
uma parcela de terreno com a área de 437m2, 
a desanexar de parte dos espaços verdes cedi-
dos ao domínio público municipal no âmbito do 
citado alvará de loteamento n.º 14/07, ficando 
as zonas em causa a apresentar as seguintes 
especificações:
a) Lote 8: passa de 3.551m2 para 3.988m2, com 
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a mesma finalidade de equipamento de utili-
zação coletiva, a implantar dentro do limite do 
lote e em respeito com as regras de edificabili-
dade definidas no plano Diretor Municipal;
b) Espaços verdes pertencentes ao domínio pú-
blico municipal: passam de 795m2 para 358m2
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 4010/17 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: 22/11/2017

eDT-CmvNG/2017/681
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 16/91

(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de outubro 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 16/91 para o lote n.º 
49, requerido em nome de BruNo rICArDo 
pINho DA FoNSECA, que tem como objetivos:
a) Alteração da área de implantação, de 
141,50m2 para 135,60m2;
b) Alteração da área de construção, de 341,40m2 
para 271,20m2;
c) Alteração da profundidade da edificação, de 
18,50m2 para 17,50m2;
d) Alteração da localização da rampa de acesso 
automóvel à cave;
e) Alteração do alpendre lateral.
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 4121/17 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 22/11/2017

eDT-CmvNG/2017/682
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 18/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de outubro 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 18/97 para o lote n.º 
2, requerido em nome de ALEXANDrA v. FEr-
rEIrA, que tem como objetivos:
a) Aumento da área de implantação da habi-
tação, de 120m2 para 136m2, resultante do au-
mento da sua profundidade;
b) Aumento da área de construção da habita-
ção, de 360m2 para 408m2;
c) Definição de anexos com área de construção 
de 100,71m2;
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 1770/16 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: 23/11/2017

eDT-CmvNG/2017/684
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 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
meio notificada MELLo CrÉDITo SoC. FINAN-
CEIrA p/AQuISIçÕES A CrÉDITo, S.A., com úl-
tima sede conhecida na Avenida Álvaro pais, n.º 
1716 – 11.º - Lisboa, e na qualidade de Sujeito Ati-
vo (reserva) conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
11/02/2011, ao abrigo do art.º 164º do Código da 
Estrada, da rua Colégio do Sardão, freguesia 
de oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
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rover, matrícula XE-42-67, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º 163º, n.º 1, al. f) 
do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e um outro publi-
citado no Boletim Municipal
proc. n.º 050/DpM/vA/2011
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/1197
vila Nova de Gaia, 21-11-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/11/2017

eDT-CmvNG/2017/685
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 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Jo-
AQuIM vALENTE DA SILvA, arrendatário que 
foi da habitação sita na praceta da Boa Nova, 
bloco 1, entrada 19, 2.º Esq.º - Empreendimen-
to Social de valadares, freguesia de valadares 
deste Concelho, para no prazo de 60 (sessenta) 
dias seguidos, contados a partir do dia 23 de 
Novembro de 2017, proceder ao levantamento 
de todos os seus bens ali depositados, na se-
quência do despejo, devendo para tal dirigir-se 
à Gaiurb, urbanismo e habitação, EM, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considera-
dos perdidos a favor deste Município. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/1176
vila Nova de Gaia, 17-11-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/11/2017

eDT-CmvNG/2017/686
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 22 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 20 de novem-
bro 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, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2017/10/21.
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, 23 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 23/11/2017

eDT-CmvNG/2017/687
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 19/04
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 11 
de novembro de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 19/04 para os lotes 
3 e 4, requerido em nome de ANTÓNIo FEr-
NANDo GoMES DA SILvA AZErEDo, que tem 
como objetivo:
a) Divisão do lote 3 em dois lotes (3 e 3A) para 
a implantação de habitações unifamiliares iso-
ladas, de cave, r/chão e andar recuado, e cons-
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trução de anexos;
b) Divisão do lote 4 em dois lotes (4 e 4A) para 
a implantação de habitações unifamiliares iso-
ladas, de cave, r/chão e andar recuado, e cons-
trução de anexos.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3673/16 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: 23/11/2017

eDT-CmvNG/2017/688
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 20/06
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 14 

de novembro 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 20/06 para o lote n.º 
14, requerido em nome de ruBEN AuGuSTo 
DoS SANToS SoArES, que tem como objetivo:
a) Identificação da zona afeta à construção de 
anexos, a edificar no logradouro lateral do lote, 
com 49,10m2;
b) Aumento da área de implantação da habita-
ção, de 84,50m2 para 124,10m2;
c) Aumento da área de construção da habita-
ção de 211m2 (r/chão, andar e aproveitamento 
do vão de cobertura) para 277,60m2 (r/chão, 
andar e aproveitamento do vão de cobertura). 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3979/17 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: 24/11/2017

eDT-CmvNG/2017/690
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
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uso das competências delegadas pelo Exmº Se-
nhor presidente da Câmara através do despa-
cho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 2017
TorNA pÚBLICo que, a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 18 de dezembro de 
2017, segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 18.12.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 27 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 28/11/2017

eDT-CmvNG/2017/691
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 19/80
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
 FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 8 
de outubro de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 19/80 para os lo-
tes 9 e 10, requerido em nome de ArMANDo 
oLIvEIrA CoNSTruçÕES, LDª., que tem como 
objetivo:
a) Alteração da área de implantação do lote 9, 
de 88,20m2 para 87,40m2;
b) Alteração da área de construção do lote 9, 
de 264,60m2 para 261,70m2;
c) Alteração da área de implantação do lote 10, 
de 88,20m2 para 110,40m2;
d) Alteração da área de construção do lote 10, 

de 264,60m2 para 324,70m2;
e) Definição de pérgula, junto aos limites poste-
riores dos lotes 9 e 10;
f) Alteração da forma da cobertura do lote 10.
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 2879/17 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: 29/11/2017



PUBLICAÇÃO MENSAL

Depósito Legal n.º 324468/11 
Tiragem 40

O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

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

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

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

Edição e Impressão da 
Direção Municipal de Administração e Finanças

Município de Vila Nova de Gaia


