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A.1. mINUTA DA ATA 5
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações:
1) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da Informação do revisor oficial de Contas 
sobre a situação económica e financeira do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, referente ao 1º Se-
mestre de 2017.
2) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Alteração do pDM de vila Nova 
de gaia – Adequação ao regime Excecional 
de regularização das Atividades Económicas”, 
aprovado por unanimidade.
3) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação de proposta da Câmara 
Municipal quanto à proposta de revogação do 
regulamento da Taxa Municipal de proteção Ci-
vil”, aprovado por unanimidade.
4) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao projeto de regulamento 
Municipal de Atribuição de Benefícios públicos 
e respetiva Nota Justificativa”, aprovado por 
Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 39 votos a favor (19 do pS, 15 do 
grupo Municipal presidentes de Junta de Fre-
guesia / pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
5) Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
de uma parcela com 89,41 m2, que é parte da 
parcela sobrante da parcela 3 da expropriação 
das parcelas necessárias à execução da via vI2-
4, Troço entre a rua Machado Santos e a rua 
dos Bombeiros voluntários de Coimbrões e au-
torização da permuta da parcela a desafetar do 
domínio público com a área de 89,41 m2, por 
uma parcela com a área de 123 m2 a destacar 
do prédio descrito na Conservatória do registo 
predial sob o n.º 2248/20010925, sendo atribu-
ído a ambas as parcelas, para efeitos de permu-
ta, o valor de 6 705,75 € (seis mil setecentos e 
cinco euros e setenta e cinco cêntimos)”, apro-
vado por Maioria, com 08 abstenções (06 do 
pSD e 02 do CDS-pp) e 39 votos a favor (19 do 
pS, 15 do grupo Municipal presidentes de Junta 
de Freguesia / pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 

pAN). 
6) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado da parcela de terreno 
com a área de 299,00 m2 e posterior alienação 
desta parcela de terreno à Empresa “Eliofam – 
Comércio e Indústria de Artigos Flexíveis, Ld.ª”, 
pelo valor de 8 970,00 € (oito mil, novecentos e 
setenta euros)”, aprovado por Maioria, com 08 
abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 39 
votos a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
7) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal da parcela de 
terreno com a área de 474,50 m2, sita na rua 
Manuel Moreira da Cruz, na união de Fregue-
sias de gulpilhares/valadares, inscrita na matriz 
predial sob o artigo p358 e parte do descrito 
sob o n.º 2036”, aprovado por Maioria, com 09 
abstenções (06 do pSD, 02 do CDS-pp e 01 do 
pAN) e 38 votos a favor (19 do pS, 15 do grupo 
Municipal presidentes de Junta de Freguesia / 
pS, 02 do BE e 02 da CDu). 
8) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao pedido de dispensa de 
pagamento de taxas municipal de urbanização 
e de compensação urbanística, isentando o 
montante global de 254 755,66 € (duzentos e 
cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta 
e cinco euros e sessenta e seis cêntimos) e da 
taxa de emissão de alvará no valor de 32 236,01 
€ (trinta e dois mil, duzentos e trinta e seis eu-
ros e um cêntimo), solicitado por “oporto Bo-
eira garden hotel, Ld.ª” – proc. n.º 6459/10 – pL 
– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso”, aprovado por Maioria, com 02 votos 
contra da CDu, 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 37 votos a favor (19 do pS, 15 do 
grupo Municipal presidentes de Junta de Fre-
guesia / pS, 02 do BE e 01 do pAN ). 
9) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao pedido de dispensa de 
pagamento da taxa municipal de urbanização, 
isentando 75% do valor de 18 278,35 € (dezoito 
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mil, duzentos e setenta e oito euros e trinta e 
cinco cêntimos), ou seja, o valor de 13 708,76 
€ (treze mil setecentos e oito euros e setenta 
e seis cêntimos) e da taxa de emissão de alva-
rá, no valor de 4 440,50 € (quatro mil, quatro-
centos e quarenta euros e cinquenta cêntimos), 
solicitado por Manuel Marques da Silva – proc. 
n.º 953/15 – pL – união de Freguesias de grijó e 
Sermonde”, aprovado por Maioria, com 01 voto 
contra da CDu, 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 37 votos a favor (19 do pS, 15 do 
grupo Municipal presidentes de Junta de Fre-
guesia / pS, 02 do BE e 01 do pAN ). A Senhora 
Deputada paula Albertina oliveira Ferreira Bap-
tista ausentou-se do plenário e não participou 
na votação. 
10) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao pedido de dispensa de pa-
gamento apenas da taxa municipal de urbani-
zação, isentando em 50% do valor de 22 953,67 
€ (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e 
três euros e sessenta e sete cêntimos), ou seja, 
o valor de 11 476,84 € (onze mil, quatrocentos 
e setenta e seis euros e oitenta e quatro cênti-
mos), solicitado por José Alberto Seabra Tava-
res – proc. n.º 360/65 – pL – união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso”, aprovado 
por  Maioria, com 02 votos contra da CDu, 08 
abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 37 
votos a favor (19 do pS, 15 do grupo Municipal 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do 
BE e 01 do pAN ). 
11) Foi o ponto 4.13. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao pedido de dispensa de 
pagamento da taxa municipal de urbanização, 
no valor de 11 855,02 € (onze mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco euros e dois cêntimos), so-
licitado por Claude Albert Bouvier – proc. n.º 
4806/14 – pL – união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada”, aprovado por 
Maioria, 02 votos contra da CDu, 08 abstenções 
(06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 37 votos a favor 
(19 do pS, 15 do grupo Municipal presidentes 
de Junta de Freguesia / pS, 02 do BE e 01 do 
pAN ). ----
12) Foi o ponto 4.14. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à retificação da Deliberação 

da Câmara Municipal de 21.11.2016, que aprovou 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de 
urbanização no valor de 85 872,17 € (oitenta e 
cinco mil, oitocentos e setenta e dois euros e 
dezassete cêntimos), solicitado por “rIoX – In-
dústrias Metaloelectricas, Ld.ª” – porc. n.º 755/11 
– pL – união de Freguesias de pedroso e Seixe-
zelo”, aprovado por Maioria, com 02 votos con-
tra da CDu, 08 abstenções (06 do pSD e 02 do 
CDS-pp) e 37 votos a favor (19 do pS, 15 do gru-
po Municipal presidentes de Junta de Freguesia 
/ pS, 02 do BE e 01 do pAN ).
13) Foi o ponto 4.15. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa devida pela licença de ocupa-
ção de espaço público, no valor de 54 000,00 
€ (cinquenta e quatro mil euros), solicitado por 
“oporto Boeira garden hotel, Ld.ª” – proc. n.º 
6459/10 – pL – união de Freguesias de Mafa-
mude e vilar do paraíso”, aprovado por Maioria, 
com 05 votos contra (02 do BE, 02 da CDu e 
01 do pAN), 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 34 votos a favor (19 do pS, 15 do 
grupo Municipal presidentes de Junta de Fre-
guesia / pS).
14) Foi o ponto 4.16. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao pedido de dispensa de pa-
gamento de taxa relativa à interrupção de trân-
sito em vários arruamentos, no âmbito da obra 
de alargamento da A1, no valor de 191 502,00 
€ (cento e noventa e um mil, quinhentos e dois 
euros), solicitado pela “MoTA ENgIL”, aprova-
do por Maioria, com 10 votos contra (06 do pSD 
e 02 do CDS-pp e 02 da CDu) e 37 votos a fa-
vor (19 do pS, 15 do grupo Municipal presiden-
tes de Junta de Freguesia / pS, 02 do BE e 01 
do pAN). 
15) Foi o ponto 4.17. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta de regimen-
to da Assembleia Municipal de vila Nova de 
gaia, para o quadriénio 2017-2021”, aprovado 
por Maioria, com 08 votos contra (06 do pSD 
e 02 do CDS-pp) e 39 votos a favor (19 do pS, 
15 do grupo Municipal presidentes de Junta de 
Freguesia / pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN). 
16) Foi incluído na ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no n.º 2 do Art.º 50.º da 
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Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, como ponto 
4.18. da ordem de Trabalhos “Discussão e vota-
ção da proposta da Câmara Municipal quanto à 
adenda retificativa ao contrato-programa entre 
o Município de vila Nova de gaia e as “Águas de 
gaia EM. SA”, com especificação de obrigações 
mútuas plurianuais e definição de subvenção 
para o exercício de 2017”, que foi aprovado por 
Maioria, com 10 abstenções (06 do pSD e 02 do 
CDS-pp e 02 da CDu) 37 votos a favor (19 do 
pS, 15 do grupo Municipal presidentes de Junta 
de Freguesia / pS, 02 do BE e 01 do pAN). 
17) Foi Apreciada a Informação Escrita do 
Exmo. Senhor presidente da Câmara Municipal 
e da situação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01 horas e 16 minu-
tos do dia 08 de dezembro 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.2. mINUTA DA ATA 6
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do 
ano de dois mil e dezassete, a Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, reunida em Sessão 
Extraordinária, tomou as seguintes delibera-
ções: 
1) Foi o ponto 2º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à revisão dos Acordos de Exe-
cução de Delegação de Competências com as 
Juntas / união de Freguesias do Concelho”, 
aprovado por Maioria, com 10 abstenções (06 
do pSD, 02 do CDS-pp e 02 da CDu) e 38 votos 
a favor (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do 
BE e 01 do pAN). 
2) Foi o ponto 3º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização de adjudicação da 
operação de financiamento de um emprésti-
mo a curto prazo até ao montante de € 7 500 
000,00, na modalidade de conta corrente, ao 
Banco Santander Totta SA, nos termos da sua 

proposta de taxa de juro indexada à Euribor a 
12 meses, acrescida de um spread de 0,475%, 
por ser a proposta mais vantajosa e cumprir as 
condições pré-fixadas pelo Município”, aprova-
do por Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD 
e 02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, 
15 do grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia / pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN). 
3) Foi o ponto 4º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à Carta Educativa e o plano Es-
tratégico Educativo Municipal – 2017/2021”, 
aprovado por Maioria, 09 abstenções (05 do 
pSD, 02 do CDS-pp e 02 da CDu) e 38 votos 
a favor (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do 
BE e 01 do pAN).
4) Foi o ponto 5º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à atualização extraordinária do 
preço contratual relativo à “prestação de Ser-
viços para o Fornecimento de refeições”, de 
acordo com o Art.º 6.º da portaria n.º 216/2017, 
de 20 de julho”, aprovado por Maioria, com 05 
votos contra (02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN), 07 abstenções (05 do pSD e 02 do CDS-
-pp) e 35 votos a favor (20 do pS e 15 do grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia / pS). 
5) Foi o ponto 6º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal da parcela de 
terreno com a área de 134 m2, sita na rua da 
Boavista, Lugar da Feiteira, união de Fregue-
sias de grijó e Sermonde, inscrita na matriz pre-
dial sob o artigo p264 e parte do descrito sob 
o n.º 2016 e posterior alienação”, aprovado por 
Maioria, com 01 voto contra do pAN, 07 absten-
ções (05 do pSD e 02 do CDS-pp) e 39 votos 
a favor (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do 
CDS-pp e 02 do BE).-
6) Foi o ponto 7º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto a desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal da parcela de 
terreno com a área de 54 m2, sita na rua padre 
Cid, Lugar das Lavouras, união de Freguesias 
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de gulpilhares e valadares, inscrita ma matriz 
predial sob o artigo p 359 e parte do descri-
to na Conservatória do registo predial sob o 
n.º 3526 da freguesia de gulpilhares e posterior 
alienação”, aprovado por Maioria, com 06 abs-
tenções (05 do pSD e 01 do pAN) e 41 votos 
a favor (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do 
CDS-pp, 02 do BE e 02 da CDu). 
7) Foi o ponto 8º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao pedido de declaração de 
utilidade pública municipal do parque de esta-
cionamento subterrâneo designado por “par-
que do Centro Cívico”, para efeitos do art.º 50.º 
do Estatuto de Benefícios Fiscais, solicitado por 
“parquegil” – proc. n.º 5961/17 – CErT, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso”, 
aprovado por Maioria, com 10 votos contra (05 
do pSD, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN), 02 
abstenções do CDS-pp e 35 a favor (20 do pS e 
15 do grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia / pS,).
8) Foi o ponto 9º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao pedido de dispensa, em 100%, 
do pagamento da taxa municipal de urbaniza-
ção e compensação urbanística, no montante 
global de € 135 193,92 (centro e trinta e cin-
co mil e noventa e três euros e noventa e dois 
cêntimos) e da taxa de emissão do alvará, no 
montante global de € 18 470,30 (dezoito mil 
quatrocentos e setenta euros e trinta cêntimos, 
solicitado pelo “Cais da Afurada – Investimen-
tos Imobiliários, Ld.ª” – proc. n.º 5027/16-pL, 
Freguesia de Canidelo”, aprovado por Maioria, 
com 10 votos contra (05 do pSD, 02 do BE, 02 
da CDu e 01 do pAN), 02 abstenções do CDS-
-pp e 35 a favor (20 do pS e 15 do grupo Mu-
nicipal dos presidentes de Junta de Freguesia 
/ pS). 
9) Foi o ponto 10º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, no 
valor de € 16 766,00 (dezasseis mil setecentos e 
sessenta e seis euros), correspondente ao valor 
estimado das obras a realizar pelo requerente 
no domínio público, quantificadas pelos servi-
ços em € 7 512,00 (sete mil quinhentos e doze 

euros), solicitado por António da Costa Couto 
– proc. n.º 845/14 – pL – união de Freguesias de 
grijó e Sermonde”, aprovado por Maioria, com 
10 abstenções (05 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 
da CDu e 01 do pAN) e 37 votos a favor (20 do 
pS e 15 do grupo Municipal dos presidentes de 
Junta de Freguesia / pS e 02 do BE). 
10) Foi o ponto 11º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Lista de entidades, que depois se 
fazem representar por técnicos ou dirigentes al-
ternados na Lista de Juízes Sociais 2017-2019”, 
aprovado por Maioria, com 02 votos contra do 
CDS-pp, 05 abstenções do pSD e 40 votos a 
favor (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos pre-
sidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 do BE, 
02 da CDu e 01 do pAN).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 43 minu-
tos do dia 29 de dezembro de 2017, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida, e assinada pelo Senhor primeiro Secretá-
rio Em Exercício e pelo Senhor presidente da 
Assembleia Municipal e que foi aprovada por 
unanimidade. 
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b.1. ATA 24
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA EM 04 DE DEZEMBro 
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. Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: A Diretora Munici-
pal de Administração e Finanças, Dra. Manuela 
garrido
horA DA ABErTurA: 15 horas e 05 minutos
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 05 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura referiu-se a uma notícia no Jornal pú-
blico, relativa à saída dos Municípios do pAEL 
e que vila Nova de gaia não está referenciada 
como um dos que tenha saído do pAEL. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse que a notícia refe-
re que 57 municípios deixaram de estar sob a 
égide das condicionantes financeiras do pAEL, 
o que significa que os municípios, pela sua 
performance financeira, deixaram de estar ao 
abrigo das obrigações contratuais que o pAEL 

impunha, o que é diferente de sair do pAEL. 
Que sair do pAEL significa pagar ao Estado 
o dinheiro emprestado e acabar o contrato e, 
desse processo, ainda nenhum município saiu. 
Disse lamentar que o Sr. vereador se deixe in-
duzir por uma notícia do Jornal público e não 
procure fontes de informação mais primárias. 
Disse que, uma coisa é não estar vinculado às 
condicionantes contratuais que o pAEL impõe, 
outra, é sair do pAEL, é fazer uma substituição 
de dívida que custa ao município 2,5%, por uma 
dívida que custa ao município 1,1%.

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
proToCoLo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o ICETA (INSTITuTo DE CI-
ÊNCIAS, TECNoLogIAS E AgroAMBIENTE 
DA uNIvErSIDADE Do porTo) pArA CoLA-
BorAçÃo ENTrE o CIBIo – CENTro DE IN-
vESTIgAçÃo EM BIoDIvErSIDADE E rECur-
SoS gENÉTICoS E o pArQuE BIoLÓgICo DE 
gAIA
EDoC/2017/55102
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo entre o Município de vila Nova 
de gaia e o ICETA (Instituto de Ciências, Tec-
nologias e Agroambiente da universidade do 
porto) para colaboração entre o CIBIo – Centro 
de Investigação em Biodiversidade e recursos 
genéticos e o parque Biológico de gaia, nos 
termos protocolados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo ENTrE o 
gAIENSE, o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E oS AgrupAMENToS DE ESCoLAS – 
INICIATIvA JorNAL “MELhor ESCoLA”
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, relativamente à execução dos jornais e 
à gala e tudo aquilo que é referido no acordo, 
perguntou se há alguma estimativa de custos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, disse que, neste momento, 
o que se está a votar é o acordo de colabora-
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ção entre o jornal, o município e os agrupamen-
tos, na sua componente estritamente organiza-
cional, e é expectável que a Câmara Municipal 
avance com um patrocínio, no início do próxi-
mo ano, entre os 25.000€ e os 30.000€.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o Acordo de Colaboração celebrado entre 
o gaiense – Comunicação e Eventos, unipes-
soal, Ld.ª, o Município de vila Nova de gaia e 
os Agrupamentos de Escolas – Iniciativa Jornal 
“Melhor Escola”, nos termos acordados.
pEDIDo DE DISpENSA ToTAL DE pAgAMEN-
To DE TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA 
MuNICIpAL DE vILA D’ESTE, No ANo LETIvo 
DE 2017/2018, pELoS uTENTES Do CENTro 
SoCIAL E pAroQuIAL DE vILAr DE ANDo-
rINho
EDoC/2017/61761
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento 
da taxa pela utilização da piscina Municipal de 
vila d’Este, no ano letivo de 2017/2018, pelos 
utentes do Centro Social e paroquial de vilar 
de Andorinho, no valor de € 693,75 (seiscentos 
e noventa e três euros e setenta e cinco cênti-
mos), solicitado pelo Centro Social e paroquial 
de vilar de Andorinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA por SErvIçoS prESTADoS pELoS 
BoMBEIroS SApADorES, NA AçÃo DE For-
MAçÃo EM prIMEIroS SoCorroS E MEIoS 
DE prIMEIrA INTErvENçÃo, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE LArES FAMILIArES 
pArA CrIANçAS E JovENS (IpSS)
EDoC/2017/60454
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa por serviços prestados pelos Bombei-
ros Sapadores, na ação de formação em primei-
ros socorros e meios de primeira intervenção, 

no valor de € 468,73 (quatrocentos e sessenta 
e oito euros e setenta e três cêntimos), solici-
tado pela Associação de Lares Familiares para 
Crianças e Jovens (IpSS), nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo Do 
vALor DEvIDo pELA ENTrADA DE 4 ALu-
NoS No pArQuE BIoLÓgICo, No âMBITo Do 
progrAMA DouTorAL EM ENSINo DAS CI-
ÊNCIAS E DIvuLgAçÃo CIENTÍFICA DA FCup
EDoC/2017/60196
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento do va-
lor devido pela entrada de 4 alunos no parque 
Biológico, no âmbito do programa Doutoral em 
Ensino das Ciências e Divulgação Científica da 
FCup, solicitado pela Faculdade de Ciências da 
universidade do porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo Do 
vALor DEvIDo pELA uTILIZAçÃo Do AuDI-
TÓrIo Do pArQuE BIoLÓgICo, SoLICITADo 
pELA AgÊNCIA porTuguESA Do AMBIENTE 
E A ASSoCIAçÃo ANIA
EDoC/2017/61688
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, disse que a associação tem sede em Es-
pinho e a matéria é muito técnica e destinada a 
quem tem acesso à plataforma ou às aplicações 
informáticas, pelo que, o mesmo será restrito a 
um conjunto de operadores. perguntou qual o 
critério utilizado na atribuição da presente dis-
pensa.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues, disse que se trata de uma 
cedência do auditório à Agência portuguesa do 
Ambiente e através dela à Associação ANIA, 
para apresentação de software informático e 
de candidaturas, no âmbito da Agência portu-
guesa do Ambiente. Que foi aberto a associa-
ções ambientais de gaia, Espinho e outras cida-
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des da Área Metropolitana do porto e gaia foi 
a sede da respetiva apresentação, promovida 
pela Agência portuguesa do Ambiente.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
do valor devido pela utilização do Auditório do 
parque Biológico, solicitado pela Agência por-
tuguesa do Ambiente e pela Associação Am-
biental ANIA, no valor de €344,40 (trezentos e 
quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
20 vouChErS pArA FAMÍLIAS, No ToTAL 
DE € 150,00 (CENTo E CINQuENTA EuroS) – 
ApoIo À 7ª EDIçÃo Do proJETo ESCoLAr 
hErÓIS DA FruTA/LANChE ESCoLAr SAu-
DÁvEL
EDoC/2017/60357
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
do valor devido por 20 vouchers para famílias, 
no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros), 
no âmbito da “7ª edição do projeto Escolar 
«heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável», 
nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA grATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo, SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DA 
FrEguESIA DE SÃo pEDro DE vILAr Do pA-
rAÍSo
EDoC/2017/54647
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência gratuita do Cine 
Teatro Eduardo Brazão, solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial da freguesia de São pedro 
de vilar do paraíso, nos termos informados.

DePArTAmeNTo De ASSUNToS JUrÍDICoS
proCESSo DE IMpugNAçÃo Nº 2917/15.9BE-
prT INTENTADo por rEN – rEDES ENErgÉ-

TICAS NACIoNAIS SgpS, SA CoNTrA o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE gAIA – IMpugNAçÃo 
DA TAXA MuNICIpAL DE proTEçÃo CIvIL 
Do ANo DE 2015 – INForMAçÃo Nº 273 DE 
17.11.2017
EDoC/2017/60479
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 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 273/C de 17 de 
novembro de 2017 do Departamento dos As-
suntos Jurídicos.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 
FINANÇAS

TrANSFErÊNCIA pArA AS JuNTAS DE FrE-
guESIA – SETEMBro DE 2017
EDoC/2017/61164
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 22.11.2017”
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 22.11.2017, que aprovou as transfe-
rências para as Juntas de Freguesia – Setembro 
de 2017, nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA DE TErrENo Ao Do-
MÍNIo pÚBLICo SITo NA ruA hErÓIS Do uL-
TrAMAr, FrEguESIA DE vILAr DE ANDorI-
Nho E rELATÓrIo DE AvALIAçÃo
EDoC/2017/29703
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita da parcela de ter-
reno com a área de 81,00m2, sito na rua heróis 
do ultramar, freguesia de vilar de Andorinho, 
bem como, o respetivo relatório de avaliação, 
nos termos informados.
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ADENDA Ao CoNTrATo progrAMA DE DE-
SENvoLvIMENTo DESporTIvo 2016/2017 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CLuBE DE ANDEBoL DE S. FÉLIX DA MA-
rINhA – ApoIo À ForMAçÃo DESporTIvA
EDoC/2017/51003
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao Contrato programa de De-
senvolvimento Desportivo 2016/2017 celebra-
do entre o Município de vila Nova de gaia e o 
Clube de Andebol de S. Félix da Marinha, para 
apoio à formação desportiva, nos termos apre-
sentados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL DA pArCE-
LA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 134M2, SITA 
NA ruA DA BoAvISTA, LugAr DA FEITEIrA, 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoN-
DE
EDoC/2017/51029
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter, nos termos da alínea q) do 
artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, à apreciação da Assembleia Mu-
nicipal, a desafetação do domínio público para 
o domínio privado municipal da parcela de ter-
reno com a área de 134m2, sita na rua da Boa-
vista, Lugar da Feiteira, união de Freguesias de 
grijó e Sermonde, inscrita na matriz predial sob 
o artigo p264 e parte do descrito sob o nº 2016 
e posterior alienação, nos termos informados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL DA pArCE-
LA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 54M2, SITA 
NA ruA pADrE CID, LugAr DAS LAvourAS, 
uNIÃo DAS FrEguESIAS DE guLpILhArES E 
vALADArES E poSTErIor ALIENAçÃo
EDoC/2017/38692
Foi presente o documento referido em epígrafe 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter, nos termos da alínea q) do 
artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, à apreciação da Assembleia Mu-
nicipal, a desafetação do domínio público para 
o domínio privado do Município da parcela de 
terreno com a área de 54m2, sita na rua padre 
Cid, Lugar das Lavouras, união de Freguesias 
de gulpilhares e valadares, inscrita na matriz 
predial sob o artigo p359 e parte do descrito na 
Conservatória de registo predial sob o nº 3526 
da freguesia de gulpilhares e posterior aliena-
ção, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 76,00 (SETENTA E SEIS EuroS), 
pArA DESLoCAçÃo À QuINTINhA pEDAgÓ-
gICA DE CANELAS, No DIA 21 DE NovEMBro 
DE 2017, SoLICITADo pELo AgrupAMENTo 
DE ESCoLAS DIogo DE MACEDo
EDoC/2017/60578
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 76,00 (setenta e seis euros), para deslocação 
à Quintinha pedagógica de Canelas, no dia 21 
de novembro de 2017, solicitado pelo Agrupa-
mento de Escolas Diogo de Macedo, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 396,02 (TrEZENToS E 
NovENTA E SEIS EuroS E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A CoIMBrA, No DIA 18 
DE NovEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA 
FEDEpAgAIA – FEDErAçÃo DAS ASSoCIA-
çÕES DE pAIS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA
EDoC/2017/60318
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor 
de € 396,02 (trezentos e noventa e seis euros 
e dois cêntimos), para deslocação a Coimbra, 
no dia 18 de novembro de 2017, solicitado pela 
FEDEpAgAIA – Federação das Associações de 
pais do concelho de vila Nova de gaia, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 737,74 (SETECENToS E 
TrINTA E SETE EuroS E SETENTA E QuATro 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A oEIrAS, 
No DIA 18 DE NovEMBro DE 2017, SoLICITA-
Do pELo CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2017/60341
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 737,74 (setecentos e trinta e sete eu-
ros e setenta e quatro cêntimos), para desloca-
ção a oeiras, no dia 18 de novembro de 2017, 
solicitado pelo Colégio de gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 585,28 (QuINhENToS 
E oITENTA E CINCo EuroS E vINTE E oITo 
CÊNTIMoS) pArA DESLoCAçÃo A CALDAS 
DA rAINhA, No DIA 12 DE NovEMBro DE 
2017, SoLICITADo pELo grupo FoLCLÓrICo 
TrADIçÕES Do BAIXo Douro
EDoC/2017/59090
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 

taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 585,28 (quinhentos e 
oitenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos), 
ou seja no valor de € 409,70 (quatrocentos e 
nove euros e setenta cêntimos), para desloca-
ção a Caldas da rainha, no dia 12 de novembro 
de 2017, solicitado pelo grupo Folclórico Tradi-
ções do Baixo Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 58,52 (CINQuENTA E oITo Eu-
roS E CINQuENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao CAIS DE gAIA, No DIA 17 
DE NovEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA 
TuNA ACADÉMICA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2017/59978
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor 
de € 58,52 (cinquenta e oito euros e cinquenta 
e dois cêntimos), para deslocação ao Cais de 
gaia, no dia 17 de novembro de 2017, solicitado 
pela Tuna Académica de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 768,90 (SETECENToS E 
SESSENTA E oITo EuroS E NovENTA CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No 
DIA 19 DE NovEMBro DE 2017, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DESporTIvA MoDICuS 
DE SANDIM
EDoC/2017/60387
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 768,90 (setecentos e 
sessenta e oito euros e noventa cêntimos), ou 
seja, o valor de € 538,23 (quinhentos e trinta e 
oito euros e vinte e três cêntimos), para deslo-
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cação a Lisboa, no dia 19 de novembro 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 € 198,50 (CENTo E NovEN-
TA E oITo EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A CALDAS DAS TAIpAS, 
No DIA 19 DE NovEMBro DE 2017, SoLICITA-
Do pELo hÓQuEI CLuBE DE pAço Do rEI 
EDoC/2017/60406
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original. 
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 198,50 (cento e noven-
ta e oito euros e cinquenta cêntimos), ou seja, 
o valor de € 138,95 (cento e trinta e oito euros 
e noventa e cinco cêntimos),para deslocação a 
Caldas das Taipas, no dia 19 de novembro de 
2017, solicitado pelo hóquei Clube de paço do 
rei, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 55,58 (CINQuENTA E CIN-
Co EuroS E CINQuENTA E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao ArQuIvo MuNICI-
pAL E CASA MuSEu TEIXEIrA LopES, No DIA 
15 DE NovEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo 
AgrupAMENTo DE ESCoLAS DA MADALENA 
– EB 2/3
EDoC/2017/59623
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 55,58 (cinquenta e cinco euros e cinquenta 
e oito cêntimos), para deslocação ao Arquivo 
Municipal e Casa Museu Teixeira Lopes, no dia 
15 de novembro de 2017, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas da Madalena – EB 2/3, nos 
termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS, No vALor € 43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), rELATIvA À 
EMISSÃo DE LICENçA, rEALIZAçÃo DE vIS-
TorIA Ao rECINTo E oCupAçÃo DE ESpA-
ço pÚBLICo CoM rECINTo IMprovISADo, 
No âMBITo DA FESTA EM hoNrA DE SANTA 
EuLÁLIA 
EDoC/2017/44597
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas no valor de € 43,18 (quarenta e três euros 
e dezoito cêntimos), relativa à emissão de licen-
ça, realização de vistoria ao recinto e ocupação 
de espaço público com recinto improvisado, no 
âmbito da Festa em honra de Santa Eulália, nos 
termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/68702
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DA rApoSA - uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/51422
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
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TAXA rEFErENTE A CoLoCAçÃo DE SINA-
LIZAçÃo No MoNTANTE DE € 122,00 (CENTo 
E vINTE E DoIS EuroS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/45926
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente a colocação de sinalização, 
no montante de € 122,00 (cento e vinte e dois 
euros), solicitado pela união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

CArTA EDuCATIvA E pLANo ESTrATÉgICo 
EDuCATIvo MuNICIpAL – 2017/2021
EDoC/2017/61855
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, apresentou a seguinte intervenção:
“rEvISÃo DA CArTA EDuCATIvA E pLANo 
ESTrATÉgICo EDuCATIvo MuNICIpAL
Quem é a Fundação Manuel Leão? peço descul-
pa, mas não sei mesmo.
É um manual estatístico, cuja maioria dados 
e informações terminam em 2011 e, portanto, 
muito longe da atual realidade, meia dúzia de 
anos depois, e que se quer projetada entre 2017 
e 2021.
pela forma como são transcritos e apresenta-
dos os dados, temos sérias reservas que tenha 
havido trabalho no terreno.
Era importante encontrar neste documento, 
por se denominar plano estratégico, as grandes 
linhas orientadoras da política educativa para 
o Município face aos novos desafios, como a 
descentralização de competências que iremos 
receber do governo central nesta área e a for-
ma como irá implementar-se, por exemplo com 

a contratualização de pessoal não docente, se 
abrem ou fecham escolas, se a opção será pela 
construção de Centros Escolares ou da recupe-
ração de uma rede de escolas de proximidade.
Também que medidas poderiam ser adotadas 
para resolver os problemas de mobilidade dos 
alunos e para garantir o acesso à escolaridade, 
não obstante a falta de uma rede municipal de 
transportes, que medidas poderão ser adota-
das ao nível da Ação Social escolar, por exem-
plo na definição da política de refeições, quer 
ao nível do de um conceito nutricionista, quer 
quanto ao preço a praticar e à comparticipação 
nos mesmos.
ou ainda ensaiar soluções sobre a relação dire-
ta entre a qualidade e utilidade do edificado, e a 
sua manutenção, com o meio envolvente, tendo 
em conta as comunidades mais problemáticas.
Mas na verdade, o documento é pouco objetivo, 
e para além de um repositório de informação, o 
plano de ação faz constar um conjunto de me-
didas avulsas direta ou indiretamente relacio-
nadas com a educação, como a requalificação 
do parque escolar, os programas municipais 
gaia Aprende +, de apoio às famílias, o gaia + 
Inclusiva e até uma referência à Bienal de Cultu-
ra, para o apoio artístico, e elenca um conjunto 
de programas de forma genérica, alguns com 
recurso a candidaturas de fundos comunitários, 
mas que não se encontram concretizados do 
ponto de vista da sua implementação prática.
Como contributo para o documento deixamos 
duas medidas.
Como no passado, a introdução do ensino do 
inglês no 1.º ciclo foi inovador, o Município po-
deria por exemplo, neste novo ciclo:
1. Introduzir no programa municipal de oferta 
de livros escolares um critério de maior racio-
nalidade, equiparado por exemplo à política de 
escalões definida para a gratuitidade ou com-
participação da Câmara no preço dos transpor-
tes ou das refeições escolares, oferendo apenas 
aos 50% dos escalões A e B.
2. Implementação de uma verdadeira rede de 
apoio ao estudo, sem prejuízo de outras ativida-
des extracurriculares e a oferta de um tablet ou 
uma pen, para os alunos mais carenciados, que 
constituiria uma verdadeira medida de justiça 
social e uma forma de criar uma maior equida-
de de toda a comunidade escolar no acesso à 
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inovação e às novas tecnologias.
vila Nova de gaia, 04.12.2017”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues, relativamente à Funda-
ção Manuel Leão, disse que o grande mentor 
da fundação é o professor Joaquim Azevedo e 
teve a colaboração do professor António Batis-
ta do SIEg da universidade Nova de Lisboa, que 
é o mentor da Carta Educativa e do plano estra-
tégico municipal anterior. Que se entendeu que 
apesar de transitar de um outro mandato, trata-
va-se de uma pessoa com créditos firmados no 
panorama científico português e um sociólogo 
de reputada confiança. No que diz respeito aos 
dados de 2011, a Câmara Municipal teve como 
referência a importância que há sobre os da-
dos publicados e, apesar do INE publicar dados 
intercalares, que são as estatísticas demográ-
ficas, os últimos dados disponíveis, no âmbito 
demográfico, são os de 2011. Que, atualmente, 
o que existe são estatísticas demográficas que 
o INE publica e que não são estatísticas demo-
gráficas de população global, mas sim estatís-
ticas amostrais, que resultam de um trabalho 
feito anualmente pelo INE e que, de um certo 
ponto de vista, fica muito aquém daquilo que 
se pretende analisar, porque quando se quer 
fazer comparações, não se pode comparar es-
tatísticas demográficas de 2014 ou 2015 com 
censos de 1991 ou 2011. Que aqui o critério é 
técnico-metodológico e só se pode comparar 
aquilo que metodologicamente é possível de 
se comparar e os censos são a única coisa que 
é possível comparar. Que em 2021 vai haver os 
resultados dos novos censos à população e aí 
se poderá afinar estratégias e acredita que em 
2021 vai-se assistir a um resultado que pode vir 
a ser preocupante, face às projeções aqui con-
tidas. Que existem dois aspetos que não foram 
intencionalmente incorporados na Carta. um, 
relacionado com as questões de descentraliza-
ção e, relativamente ao assunto, pessoalmente 
tem um nível contido de expetativas, ou seja, a 
descentralização não vai trazer nenhuma alte-
ração estrutural ao país, vai sim trazer alguma 
desconcentração de funções e alguma respon-
sabilização em áreas muito específicas e não 
acredita que a descentralização traga um paco-
te extraordinário de novas competências e res-
ponsabilidades para as autarquias, porque para 

o efeito teria de haver um envelope financeiro, 
que o país, neste momento, não tem. Disse ad-
mitir que a grande descentralização venha a ser 
concretizada com uma regionalização, mas não 
antecipa que, neste momento, se vá incluir esta 
situação na carta, sobretudo, quando ainda se 
está perante inúmeras indefinições. Disse que o 
presente documento é muito estatístico e téc-
nico e não é político, no sentido que projeta ei-
xos de intervenção e é norteador das grandes 
tendências estatísticas dos últimos anos. relati-
vamente aos centros escolares, disse que a Câ-
mara Municipal, sem ter nenhuma descentraliza-
ção, já locou uma verba de cerca de um milhão 
de euros para cada uma das EB 2/3, o que de-
monstra a vontade de assumir responsabilida-
des para valorizar o território educativo de vila 
Nova de gaia. Quanto aos centros escolares, a 
posição foi assumida durante a campanha elei-
toral e no mandato anterior, ou seja, enquanto 
presidente da Câmara, não haverá nenhum cen-
tro escolar. Que a única coisa que vê como útil e 
vantajosa é, neste momento, a reabilitação das 
escolas de proximidade, que é aquilo que tem 
acontecido nos últimos 4 anos, em que se rea-
bilitou 54 das 107 escolas de vila Nova de gaia 
e trazendo para a proximidade a escola primá-
ria. Disse que a moda dos centros escolares fi-
nanciados pelos fundos comunitários, trouxe 
problemas ao país e aos municípios em termos 
de educação e onerou os municípios. Que no 
mandato anterior, a Câmara Municipal acabou o 
centro escolar em Avintes, pagou integralmen-
te o centro escolar em oliveira do Douro e can-
celou os estudos que estavam a ser feitos para 
outros centros escolares. Disse admitir que no 
futuro se possa ter um fenómeno diferente, que 
é alguma concentração de pólos de 1º ciclo em 
EB 2/3, num modelo próximo do alemão, o que 
leva a que o 1º ciclo das EB2 venha a fundir-se 
num pacote que territorialmente seja o mesmo. 
Quanto às questões de implementação práti-
ca, o presente documento é de orientação da 
intervenção prática, ou seja, é norteador, é de 
diagnóstico, de análise e de aprofundamento 
das grandes tendências, para depois informar e 
enformar a ação política. Disse que a proposta 
do Sr. vereador sobre a rede de apoio ao estudo 
é inaceitável, ou seja, tem a ver com a conceção 
de ensino e de aprendizagem. Que a rede de 
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apoio ao estudo não é mais do que uma sala de 
estudo e a metodologia da Câmara Municipal 
para o período pós-escolar, passa por extinguir 
os trabalhos de casa, os quais não fazem par-
te dos modelos mais avançados da educação 
na Europa. Que aquilo que é preciso são dois 
aspetos distintos: uma estratégia de valoriza-
ção do estudo, por via da componente extra-
curricular, nomeadamente, o gaiaprende+, que 
consiga trazer uma série de atividades comple-
mentares ao currículo obrigatório. É importante 
haver alguma inovação, que permita atividades 
inovadoras e que todos os alunos possam ter a 
fruição e experimentação de diferentes ativida-
des. Disse que a rede de apoio ao estudo, para 
já, ainda vai tendo um espaço, nomeadamente, 
nos alunos com uma retaguarda familiar mais 
frágil, mas a tendência é para acabar. Disse que 
as propostas do Sr. vereador são plausíveis, 
com exceção da rede de apoio ao estudo, por-
que é incompatível com o modelo pedagógico 
previsto pela Câmara Municipal, para vila Nova 
de gaia. relativamente ao 2º ciclo, disse que se 
está a iniciar o programa de candidaturas no 
âmbito do pIrCE e da definição estratégica da 
Câmara Municipal do gaiaExperimenta+ e que, 
o que está em jogo, é a desinstitucionalização 
da escola, no sentido da retirada de alunos do 
espaço escolar ou do espaço” sala de aula” e 
ter um espaço autónomo, onde possa fazer um 
conjunto de atividades experimentais em várias 
áreas, rejeitando progressivamente o estudo do 
trabalho em cima da “sala de aula” e avançar 
para novas áreas de conhecimento. Disse que 
as questões do Sr. vereador são pertinentes 
e este documento não é político, mas sim um 
diagnóstico técnico. Quanto à questão da rede 
de apoio ao estudo, disse ser contraditória ao 
que está definido pela Câmara Municipal, como 
projeto pedagógico para vila Nova de gaia.
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do 
pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/pp, apro-
var a Carta Educativa e o plano Estratégico 
Educativo Municipal – 2017/2021, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
ATuALIZAçÃo EXTrAorDINÁrIA Do prEço 
CoNTrATuAL – prESTAçÃo DE SErvIçoS 

pArA o ForNECIMENTo DE rEFEIçÕES
EDoC/2017/45461
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, disse que aquilo que está em causa tem 
a ver com a atualização do rendimento mínimo 
ou do salário mínimo. Que o parecer dos jurí-
dicos reporta não tanto a essa matéria, mas à 
formação do preço contratual na altura que ele 
foi celebrado. Que independentemente dos 5.1 
e uma atualização de 27 euros, representa nos 
4 milhões 222 mil euros do contrato, 1,4% rela-
tivamente ao preço. Que 71% dos trabalhadores 
afetos à execução do contrato, encontram-se 
indexados ao rendimento mensal mínimo ga-
rantido e o parecer da DAJ é inconclusivo, por-
que deixou à consideração dos serviços saber 
se isto foi ou não determinante para a formação 
do preço e, na sua ótica, isto pode ocorrer no 
próximo ano. Que não houve um fator determi-
nante na formação do preço contratual relativa-
mente à matéria, pelo que, não está convencido 
que esta revisão extraordinária deva ter lugar.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues, disse que no próximo 
ano, esta situação não acontecerá porque a Câ-
mara Municipal vai lançar um novo procedimen-
to contratual, em que na formação dos preços 
já se presuma uma atualização anual do salário 
mínimo, mais não seja indexada ao valor da in-
flação. por outro lado, quando há 3 anos lan-
çou-se um concurso, o que estava em vigor era 
o congelamento do salário mínimo e é evidente 
para todos, apesar do caráter defensivo do pa-
recer jurídico, quando um concorrente concor-
re, incorpora no preço a massa salarial e quando 
esta, no momento do concurso, está congelada, 
o concorrente dá um preço e se há um dos con-
gelamentos previstos no caderno de encargos 
e na Lei geral por via do orçamento do Estado, 
se essa alteração se faz, ela terá repercussão na 
formação do preço. Que a expetativa que tem 
é que se crie a noção de que todos os anos vai 
haver alteração do salário mínimo e que no pró-
ximo concurso não se tenha que apreciar es-
tes fatores, porque há a perceção que todos os 
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anos existe alteração do salário mínimo, o que 
não aconteceu há 3 anos.
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 atualização extraordinária do pre-
ço contratual relativo à “prestação de Serviços 
para o Fornecimento de refeições”, de acordo 
com o artigo 6º da portaria nº 216/2017 de 20 
de julho, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNTe

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DE LICENçA DE oCupAçÃo DE ESpAço 
pÚBLICo No vALor DE €1.312,50 (MIL TrE-
ZENToS E DoZE EuroS E CINQuENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo por pErITEL – pErITA-
gENS TÉCNICAS LDª – proC.º 4958/17-CoIEr 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/62423
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.11.2017”
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, em 
50%, de pagamento de taxas de licença de ocu-
pação de espaço público no valor de €1.312,50 
(mil trezentos e doze euros e cinquenta cênti-
mos), solicitado por pErITEL – peritagens Téc-
nicas Ld.ª – proc.º 4958/17- CoIEr – união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo No vA-
Lor DE 1.507,00 (MIL QuINhENToS E SETE 
EuroS), DAS TAXAS DE EMISSÃo DE ALvArÁ 
E DE DEMoLIçÃo No MoNTANTE gLoBAL 
DE € 1.515,61 (MIL QuINhENToS E QuINZE Eu-
roS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA FuNDAçÃo pADrE LuÍS – proC.º. 
4424/15-pL – FrEguESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro
EDoC/2017/62414
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa, em 100%, de pa-
gamento da taxa municipal de urbanização no 
valor de 1.507,00 (mil quinhentos e sete euros) e 
das taxas de emissão de alvará e de demolição 
no montante global de € 1.515,61 (mil quinhen-
tos e quinze euros e sessenta e um cêntimos), 
solicitado pela Fundação padre Luís – proc.º 
4424/15-pL – freguesia de oliveira do Douro, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DE 
CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA, No MoNTAN-
TE gLoBAL DE € 135.193,92 (CENTo E TrIN-
TA E CINCo MIL CENTo E NovENTA E TrÊS 
EuroS E NovENTA E DoIS CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELo CAIS DA AFurADA – INvESTI-
MENToS IMoBILIÁrIoS LDª – proC.º 5027/16-
pL – FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/62419
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.11.2017”
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, em 
100%, de pagamento da taxa municipal de ur-
banização e de compensação urbanística, no 
montante global de € 135.193,92 (cento e trinta 
e cinco mil cento e noventa e três euros e no-
venta e dois cêntimos) e da taxa de emissão 
do alvará, no montante global de € 18.470,30 
(dezoito mil quatrocentos e setenta euros e 
trinta cêntimos), solicitado pelo Cais da Afu-
rada – Investimentos Imobiliários Ld.ª – proc.º 
5027/16-pL – freguesia de Canidelo, nos termos 
informados.
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.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo No 
MoNTANTE DE € 710,39 (SETECENToS E DEZ 
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EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS) E INDE-
FErIMENTo Do pEDIDo DE rEDuçÃo DAS 
TAXAS A TÍTuLo DE LICENçA DE CoNSTru-
çÃo E DE DEMoLIçÃo, SoLICITADo por Au-
guSTo DA SILvA pErEIrA – proC.º. 1757/11-pL 
– FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/61510
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
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, em 
75%, de pagamento da taxa municipal de urba-
nização no montante de € 710,39 (setecentos e 
dez euros e trinta e nove cêntimos) e indeferir o 
pedido de redução das taxas a título de licença 
de construção e de demolição, solicitado por 
Augusto da Silva pereira – proc.º 1757/11 - pL – 
freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE EMISSÃo DE ALvArÁ No MoNTAN-
TE DE € 3.266,28 (TrÊS MIL DuZENToS E SES-
SENTA E SEIS EuroS E vINTE E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo por orIgINALporTuS, 
LDª – proC.º. 4402/16-pL – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/61509
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de emissão de alvará no montante de 
€ 3.266,28 (três mil duzentos e sessenta e seis 
euros e vinte e oito cêntimos), solicitado por 
orIgINALporTuS, Ld.ª – proc.º. 4402/16-pL – 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo No MoN-
TANTE DE € 1.142,17 (MIL CENTo E QuArEN-
TA E DoIS EuroS E DEZASSETE CÊNTIMoS) 
E INDEFErIMENTo DA rEDuçÃo DE TAXA A 
TÍTuLo DE LICENçA DE CoNSTruçÃo E DE 
oBrAS DE DEMoLIçÃo, SoLICITADo por SE-

rAFIM TEIXEIrA – proC.º 304/87-pL – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE guLpILhArES E vALA-
DArES
EDoC/2017/61508
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
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, em 
75%, de pagamento da taxa municipal de ur-
banização no montante de € 1.142,17 (mil cento 
e quarenta e dois euros e dezassete cêntimos) 
e indeferimento da redução de taxa a título de 
licença de construção e de obras de demolição, 
solicitado por Serafim Teixeira – proc.º 304/87 
- pL – união de Freguesias de gulpilhares e va-
ladares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA A TÍTuLo DE 1ª prorrogAçÃo DE 
prAZo pArA EXECuçÃo DE oBrAS, No vA-
Lor DE € 326,60 (TrEZENToS E vINTE E SEIS 
EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por CENTro SoCIAL S. FÉLIX DA MArINhA 
– proC.º 2415/15-pL – FrEguESIA DE S. FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2017/61503
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to da taxa a título de 1ª prorrogação de prazo 
para execução de obras, no valor de € 326,60 
(trezentos e vinte e seis euros e sessenta cên-
timos), solicitado pelo Centro Social S. Félix da 
Marinha – proc.º 2415/15 - pL – freguesia de S. 
Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Ao ABrIgo Do rEgIME 
EXCECIoNAL DE DISpENSA DE pAgAMENTo 
DE TAXAS DEvIDAS por opErAçÕES urBA-
NÍSTICAS oBJETo DE LEgALIZAçÃo – LuCÍ-
LIA goMES LEITE – proC.º 4311/16-LEg – FrE-
guESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/61162
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuN-
CIoNAMENTo DE poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE € 
2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁ-
rIA BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE vALADA-
rES –proC.º 1149/17-pC – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE guLpILhArES E vALADArES
EDoC/2017/33976
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido dispensa de pagamento de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis, no 
montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), solicitado pela Associação humanitária 
Bombeiros voluntários de valadares – proc.º 
1149/17 - pC – união de Freguesias de gulpilha-
res e valadares, 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 “vIA SACrA”, A rEALIZAr 
No DIA 23 DE NovEMBro DE 2017, No vALor 
DE € 25,89 (vINTE E CINCo EuroS E oITENTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2017/59558
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2017”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização do evento “via Sa-
cra”, a realizar no dia 23 de novembro de 2017, 
no valor de € 25,89 (vinte e cinco euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de 

Freguesia de Avintes, nos termos informados.

DIVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 05 minutos, o Senhor presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
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, (Eduardo vítor rodri-
gues)

b.2. ATA 25
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA EM 18 DE DEZEMBro DE 
2017
prESENTES:
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura 
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda 
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão 
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
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ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- 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.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 05 mi-
nutos. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º 
patrocínio Miguel vieira de Azevedo justificou 
a ausência do Senhor presidente da Câmara, 
prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo informou da 
realização de uma reunião extraordinária, no 
dia 28 de dezembro pelas 16h.

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro referiu o problema da falta de água 
e seca extrema em portugal e solicitou o pon-
to de situação da Câmara Municipal de gaia e 
Empresas Municipais relativamente ao que tem 
vindo a ser feito nesta matéria.

poNTo prÉvIo Nº 4
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura pediu esclarecimentos relativamente a 
um projeto no âmbito do pEDu de requalifica-
ção da praceta 25 de Abril.
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo relativamente 
à questão colocada pelo Sr. vereador Dr. José 
Joaquim Candela Moura disse estar fora de hi-
pótese a deslocalização da pSp. Que o que está 
a ser feito no âmbito do pEDu, é um estudo de 
arranjo urbanístico na praceta 25 de Abril, onde 
foi ponderada a deslocalização da entrada no 
parque subterrâneo e que se está a estudar a 

possibilidade de criar um acesso para a rua 14 
de outubro. Disse que se está a fazer um estu-
do para reconverter o espaço.
No que diz respeito à intervenção do Sr. verea-
dor, Dr. Duarte António reis Besteiro, disse que 
o Município tomou um conjunto de medidas. 
Que existem algumas medidas que foram to-
madas internamente, sem divulgação, e que o 
Sr. vereador do Ambiente já diligenciou, junto 
dos serviços, no sentido de reduzir e controlar 
os consumos de água nos jardins e na limpeza 
urbana. relativamente à situação do tarifário 
da água, o Sr. presidente já assumiu de que não 
haverá aumento durante o ano de 2018.

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DAS ATAS N.º S 22, 
23 e 24 DAS rEuNIÕES DE CâMArA rEALI-
ZADAS EM 20 DE NovEMBro DE 2017 (pÚ-
BLICA), 24 DE NovEMBro DE 2017 (EXTrA-
orDINÁrIA) E 04 DE DEZEMBro DE 2017 
(orDINÁrIA), rESpETIvAMENTE.
Foram presentes os documentos referidos em 
epígrafe, que se anexam no final por fotocópia 
sob o nº 1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente as Atas nº 22, 23, e 24 
das reuniões de câmara realizadas nos dias 20 
de novembro de 2017 (pública), 24 de novem-
bro de 2017 (Extraordinária) e 04 de dezembro 
de 2017 (ordinária), respetivamente.
CoNTrATo pATroCINIo DESporTIvo A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE DESporTo 
pArA A DEFICIÊNCIA INTELECTuAL pArA 
ApoIo FINANCEIro No EvENTo DESporTI-
vo “Su-DS INTErNATIoNAL DoWN SYNDro-
ME ChAMpIoNShIpS gAIA 2017”
EDoC/2017/43734
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
07.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocinio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a Associação de Desporto para a Deficiência 
Intelectual para apoio financeiro e não financei-
ro, no evento desportivo “Su-DS International 



CâMArA MuNICIpAL

Nº 86 | DEZEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

20

Down Syndrome Championships gaia 2017”, no 
valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo-progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o CLuBE 
NÁuTICo DE CrESTuMA pArA ApoIo FINAN-
CEIro NA AQuISIçÃo DE EMBArCAçÕES
EDoC/2017/43798
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
12.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato-programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de gaia e o Clube Náutico de Crestuma, 
para apoio financeiro na aquisição de embarca-
ções, destinadas à prática da modalidade cano-
agem, no valor de € 3.600,00 (três mil e seis-
centos euros), nos termos apresentados.
TErCEIro ADITAMENTo Ao CoNTrATo DE 
MANDATo 2016/2017 A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
gAIurB, urBANISMo E hABITAçÃo, E.M.
EDoC/2017/64896
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar o Terceiro Aditamento ao 
Contrato de Mandato 2016/2017 a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a gaiurb, 
urbanismo e habitação, E.M., nos termos apre-
sentados.
DENÚNCIA Do proToCoLo FINANCEIro E 
DE CoopErAçÃo CELEBrADo ENTrE o Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE gAIAI, A AMIgAIA 
- AgÊNCIA MuNICIpAL DE INvESTIMENTo DE 
vILA NovA DE gAIA, E.M., o IApMEI – INSTI-
TuTo DE ApoIo ÀS pEQuENAS E MÉDIAS EM-
prESAS E Ao INvESTIMENTo, o BANCo BpI, 
SA, E A NorgArANTE – SoCIEDADE DE gA-
rANTIA MÚTuA, SA
EDoC/2017/59305
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a transição do saldo do Fundo 
gaiaFinicia, a favor da Câmara, que à data de 
28.11.2017 totalizava € 137.045,43 (cento e trinta 
e sete mil, quarenta e cinco euros e quarenta 
e três cêntimos), para a Inovagaia – Centro de 
Incubação de Base Tecnológica de vila Nova de 
gaia, nos termos informados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo No âMBITo 
DA CoNTINuIDADE DAS EXpLICAçÕES E ATI-
vIDADES Do JÁ T’EXpLICo-pÓLo gAIA A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A pArTILhACorAgEM – ASSoCIA-
çÃo JuvENIL
EDoC/2017/63666
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a par-
tilhaCoragem – Associação Juvenil, no âmbito 
da continuidade das Explicações e Atividades 
do “Já TÉxplico – pólo gaia”, nos termos pro-
tocolados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE A MAIÊuTICA, CoopErATIvA DE EN-
SINo SupErIor, CrL E o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA 
EDoC/2017/64167
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
13.12.2017, que aprovou o protocolo de Coope-
ração a celebrar entre a Maiêutica, Cooperativa 
de Ensino Superior, C.r.L. e o Município de vila 
Nova de gaia, nos termos protocolados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
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E A FACuLDADE DE BELAS ArTES DA uNI-
vErSIDADE Do porTo
EDoC/2017/61486
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Fa-
culdade de Belas Artes da universidade do por-
to, nos termos protocolados.
proToCoLo pEgADA ECoLÓgICA DoS Mu-
NICÍpIoS porTuguESES A CELEBrAr ENTrE 
ZEro – ASSoCIAçÃo SISTEMA TErrESTrE 
SuSTENTÁvEL E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA 
EDoC/2017/51480
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo pegada Ecológica dos Mu-
nicípios portugueses a celebrar entre Zero – 
Associação Sistema Terrestre Sustentável e o 
Município de vila Nova de gaia, no valor de € 
20.000,00 ( vinte mil euros), nos termos proto-
colados.
CoNTrATo DE pATroCINIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE TÉNIS 
DE MESA Do porTo pArA ApoIo FINANCEI-
ro pArA A rEALIZAçÃo Do EvENTo “TAçA 
FuNDAçÃo DA ATMp”
EDoC/2017/43785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a Associação de Ténis de Mesa do porto para 
apoio financeiro na realização do evento “Taça 
Fundação da ATMp”, no valor de € 13.000,00 
(treze mil euros), nos termos apresentados.

proJETo DE rEguLAMENTo QuE proCEDE 
À CrIAçÃo DA TAXA MuNICIpAL TurÍSTICA 
DE vILA NovA DE gAIA E rESpETIvA NoTA 
JuSTIFICATIvA
EDoC/2017/57294
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se a presente taxa abran-
ge as estadias em cruzeiros. Disse que no orça-
mento está estimada uma receita de 3 milhões 
de euros, perguntando se há algum estudo que 
justifique a receita prevista no orçamento da 
Câmara Municipal para 2018, tendo em con-
ta que a taxa será aplicada em março/abril de 
2018. 
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo disse que o projeto 
ainda vai para discussão pública e que relativa-
mente às operadoras, as mesmas serão infor-
madas atempadamente. relativamente ao valor 
que consta no orçamento da Câmara Municipal 
para 2018, disse ser um número que resultou 
do diálogo com as operadoras intervenientes e 
com a Divisão de Turismo. No que diz respei-
to aos cruzeiros, disse que estão contemplados 
nas contas da Câmara Municipal e não vertidos 
no presente documento.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que a taxa sendo turística, é uma 
taxa aplicada em várias cidades europeias e 
uma vez que vai haver discussão pública, uma 
das questões que gostaria de suscitar seria nas 
isenções, nomeadamente, no artigo 4º do re-
gulamento, que refere “incapacitados acima de 
60% e assistência a 3ª pessoa” e não refere a 
uma situação que pensa ser aplicada em algu-
mas cidades europeias e que tem a ver com as 
pessoas que se deslocam em termos profissio-
nais, as quais deverão, em alguns casos, estar 
excluídas da aplicação da taxa. relativamente 
à finalidade e consignação das receitas da taxa, 
disse que no documento refere a segurança de 
pessoas e bens, a manutenção ou requalifica-
ção urbanística, patrimonial e ambiental dos 
espaços públicos e também a oferta turística e 
cultural. Que os não residentes vão ser tribu-
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tados e os residentes, defendendo o princípio 
que tem sido defendido na Câmara Municipal, 
de uma forma transversal, deveriam ser bene-
ficiados. Que o número de não residentes tem 
vindo a crescer exponencialmente, pelo que, 
perguntou se não caberia no presente assunto, 
como já aconteceu no porto, afetar uma parte 
substancial desta receita no tratamento de re-
síduos sólidos e urbanos, permitindo baixar a 
taxa de resíduos sólidos e urbanos.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo relativamente à finali-
dade da taxa turística, disse que no documento 
constam as intenções da Câmara Municipal e 
não se pretende afetar a presente taxa à redu-
ção de recursos ou de resíduos sólidos, porque 
a redução da taxa de resíduos sólidos, que está 
a ser estudada, não resulta da receita da taxa 
turística. Que a Câmara Municipal quer utilizar a 
receita da taxa turística para promover um con-
junto de eventos para cativar mais turistas, para 
reabilitar zonas turísticas e para alargar a zona 
turística. Disse que a Câmara Municipal partilha 
a mesma preocupação que é o custo para as 
famílias gaienses da taxa de resíduos sólidos, 
mas não se quer afetar a presente taxa à taxa 
de resíduos sólidos. Que se vai esperar pela dis-
cussão pública e pelas sugestões e essa medida 
será reanalisada.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter a consulta pública, para re-
colha de sugestões, no prazo de 30 dias, a con-
tar da sua publicação no Boletim Municipal e 
na Internet, no sítio institucional da Câmara, o 
projeto de regulamento que procede à Criação 
da Taxa Municipal Turística de vila Nova de gaia 
e respetiva Nota Justificativa, nos termos infor-
mados.
DELIBErAçÃo SoCIAL uNâNIME por ES-
CrITo - ELEIçÃo DoS MEMBroS DA ASSEM-
BLEIA gErAL E Do CoNSELho DE ADMINIS-
TrAçÃo DA EMprESA MuNICIpAL ÁguAS DE 
gAIA, E.M., S.A.
EDoC/2017/64833
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento 12.12.2017”

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar saiu da reunião.
MINuTA Do CoNTrATo DE ArrENDAMEN-
To pArA o pArQuE DE ESTACIoNAMENTo 
– AvENIDA DA rEpÚBLICA CoM A AvENIDA 
vASCo DA gAMA
EDoC/2017/38645
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que os vereadores do pSD gosta-
riam de acompanhar esta intenção da Câmara, 
que é uma excelente ideia, sobretudo pelo fac-
to de se criar mais 256 lugares a preço reduzi-
do, que será importante para quem utiliza os 
transportes públicos. Que relativamente a esta 
matéria, perguntou por que não se pensou num 
equipamento definitivo para apoio à mobilida-
de, isto é, haver uma parceria com o Metro do 
porto, que permitisse que o parque de estacio-
namento fosse um equipamento de apoio ao 
funcionamento do próprio Metro. Disse estar 
convicto de que haveria cláusulas leoninas rela-
tivamente aos contratos de exploração e esta-
cionamento em gaia e que a Câmara Municipal 
estaria impedida, devido ao zonamento deter-
minado nos contratos, de negociar a criação e 
exploração de outros lugares de estacionamen-
to, pelo que, os vereadores do pSD gostariam 
de um esclarecimento sobre essa matéria.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse tratar-se de um 
terreno com uma boa capacidade construtiva e 
que o parque de estacionamento, por si só, não 
resolve o problema. Que aquilo que a Câmara 
Municipal está a fazer é um estudo urbanísti-
co com o promotor privado e com o Metro do 
porto, mas a Câmara Municipal gostaria de ver 
no local, não só o estacionamento como tam-
bém um interface para todos os autocarros que 
circulam na EN222. relativamente ao contrato 
e às cláusulas leoninas referidas pelo Sr. vere-
ador, disse que o que está em discussão, é o 
estacionamento num parque privado e não na 
via pública. Que está a ser feito em parceria e 
diálogo com a empresa, porque não se pode 



23

 Nº 86 | DEZEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

criar qualquer tipo de prejuízo à empresa con-
cessionária, porque envolverá um reequilíbrio 
financeiro da concessão, que a Câmara Muni-
cipal não pretende. Que estão em diálogo, no 
sentido de na via pública criar alternativas ao 
modelo de estacionamento atual, porque tem 
de haver arruamentos centrais onde se cumpra 
o que está definido, mas nos arruamentos se-
cundários criar um cartão para o profissional 
que trabalha na malha urbana de gaia e que 
possa ter um preço simbólico, em termos de 
estacionamento.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1 - Tomar de arrendamento, para a constru-
ção de um parque de estacionamento público, 
pelo valor anual de 24.000,00 (vinte e quatro 
mil euros), pago em duodécimos de 2.000,00 
(dois mil euros), os seguintes imóveis:
a) prédio urbano sito na Avenida da republica, 
n.º 2155, união das Freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, descrito na Segunda Conser-
vatória do registo predial de vila Nova de gaia 
sob o número 3263 - Mafamude e inscrito na 
matriz predial respetiva sob o artigo 2940;
b) prédio urbano sito na Avenida da republica, 
na referida união de Freguesias, inscrito na ma-
triz predial respetiva sob o artigo 2535;
c) prédio rústico sito no Lugar de Casais, na 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, inscrito na respetiva matriz sob o arti-
go 998 
d) prédio urbano sito na Avenida vasco da 
gama (E:N. 222), n.º 2155, na referida união de 
Freguesias, descrito na Segunda Conservatória 
do registo predial sob o número 2733 - Mafa-
mude e inscrito na matriz predial respetiva sob 
o artigo 8968.
o arrendamento será celebrado pelo prazo de 
dois anos a contar da data da assinatura do res-
petivo contrato, renovando-se automaticamen-
te por períodos de um ano, salvo se os outor-
gantes se opuserem à renovação.
A renda referida será atualizada anualmente, de 
acordo com os coeficientes de atualização pu-
blicados anualmente pelo governo.
2 - Aprovar a minuta do contrato de arrenda-
mento em apreço.
Mais foi deliberado autorizar o necessário cabi-
mento à despesa, a partir da data de celebração 

do contrato de arrendamento, que terá apenas 
execução financeira em 2018.
proToCoLoS DE ApoIo DESporTIvo A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A FuNDAçÃo Do DESporTo, rE-
LATIvoS ÀS CANDIDATurAS No âMBITo 
DoS progrAMAS DE DESENvoLvIMENTo 
DESporTIvo E Do ApETrEChAMENTo DoS 
CENTroS DE ALTo rENDIMENTo 
EDoC/2017/61852
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var os protocolos de Apoio Desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e a 
Fundação do Desporto, no âmbito dos progra-
mas de desenvolvimento desportivo e do ape-
trechamento dos Centros de Alto rendimento 
e designar o DDCJ, enquanto unidade orgânica 
responsável pela monitorização, em coordena-
ção com o Departamento Financeiro, atento o 
disposto nas alíneas d) e e) da cláusula 5ª, nos 
termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E DIAS FELIZES – ASSoCIAçÃo CuLTurAL, 
pArA ApoIo ÀS CoMEMorAçÕES Do CIN-
QuENTENÁrIo Do rEgrESSo DE CoMBA-
TENTES DA guErrA Do uLTrAMAr 
EDoC/2017/58767
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e Dias 
Felizes – Associação Cultural, para apoio às Co-
memorações do Cinquentenário do regresso 
de Combatentes da guerra do ultramar, no va-
lor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos 
termos acordados. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura saiu da reunião.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
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NovA DE gAIA E A SoCIEDADE FILArMÓNI-
CA DE CrESTuMA, pArA ApoIo FINANCEIro
EDoC/2017/53397
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se a presente adenda é a 
um protocolo celebrado ou a celebrar.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse tratar-se de uma 
adenda a um acordo celebrado com as bandas 
filarmónicas de gaia.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Adenda ao Acordo a Celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Sociedade 
Filarmónica de Crestuma, para apoio a partici-
pação em Festival, no valor de € 5.000,00 (cin-
co mil euros), nos termos acordados. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura entrou na reunião.
rEvISÃo DoS ACorDoS DE EXECuçÃo DE 
DELEgAçÃo DE CoMpETÊNCIAS CoM AS 
JuNTAS/uNIÃo DE FrEguESIAS Do CoNCE-
Lho 
EDoC/2017/65286
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a revisão dos Acordos de Exe-
cução de Delegação de Competências com as 
Juntas/união de Freguesias do Concelho, nos 
termos apresentados. 
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 
al. m), do n.º 1, do art.º 33º, conjugada com a 
al. k), do n.º 1. do art.º 25º, do Anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro, com as devidas al-
terações. 
oFÍCIo Nº 387259163 DA CoMArCA Do por-
To – AuTor: MINISTÉrIo pÚBLICo – AS-
SISTENTE: vILA NovA DE gAIA – MuNICÍ-
pIo E ouTroS – rELATIvo Ao proCESSo 
6780/16.4T9vNg EDoC/2017/62697

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
oFÍCIo Nº 387309160 Do MINISTÉrIo pÚBLI-
Co – INQuÉrITo – rELATIvo Ao proCESSo 
46/17.0T9vNg
EDoC/2017/63140
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
NoTIFICAçÃo – proCESSo: 1985/10.4TBvNg 
TrIBuNAL JuDICIAL DA CoMArCA Do por-
To – JuÍZo – EXECuçÃo – JuIZ 8 - DIrEITo 
DE prEFErÊNCIA SoBrE o prÉDIo rÚSTICo 
CoMpoSTo DE TErrENo A CuLTurA, SITo 
No LugAr DoS CArvALhoS, FrEguESIA DE 
pEDroSo – propoSTA Do NÃo EXErCÍCIo 
Do DIrEITo DE prEFErÊNCIA
EDoC/2017/64727
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara, pro-
pondo o não exercício do direito de preferên-
cia. 13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, não exercer o direito de preferência, 
nos termos propostos. 
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 
NuNo TIAgo TEIXEIrA NÓBoA DA FoNSECA
EDoC/2017/59343
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa por serviços prestados pelos Bombei-
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ros Sapadores de vila Nova de gaia, no valor 
de € 107,10 (cento e sete euros e dez cêntimos), 
solicitado por Nuno Tiago Teixeira Nóboa da 
Fonseca, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA por SErvIçoS prESTADoS pELoS 
BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA DE 
gAIA, No vALor DE € 381,08 (TrEZENToS 
E oITENTA E uM EuroS E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo ABrIgo SE-
guro – ASSoCIAçÃo DE SoLIDArIEDADE 
SoCIAL
EDoC/2017/61000
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa por serviços prestados pelos Bombei-
ros Sapadores de vila Nova de gaia, no valor de 
€ 381,08 (trezentos e oitenta e um euros e oito 
cêntimos), solicitado pela Associação Abrigo 
Seguro – Associação de Solidariedade Social, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo Do 
SoLAr CoNDES rESENDE, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS DE 
EDuCAçÃo DA EB/JI Do Curro- CANELAS
EDoC/2017/61801
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do auditório do Solar 
Condes de resende, solicitado pela Associação 
de pais e Encarregados de Educação da EB/JI 
do Curro - Canelas, nos termos informados.
CALENDArIZAçÃo DE vENCIMENToS pArA 
o ANo DE 2018
EDoC/2017/64140
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Calendarização de vencimentos para 
o ano de 2018, nos termos informados.
NoMEAçÃo DE MÉDICo vETErINÁrIo MuNI-
CIpAL 
EDoC/2017/37699
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a nomeação da Drª helena Frias como 
médica veterinária municipal, com as inerentes 
consequências remuneratórias daí decorrentes 
e assunção de reforçadas competências, nos 
termos informados.

DePArTAmeNTo De ASSUNToS JUrÍDICoS
proCESSo Nº. 1573/17.4BELSB DA 4ª. u.o. Do 
TrIBuNAL ADMINISTrATIvo Do CIrCuLo DE 
LISBoA - proCESSo urgENTE DE proDu-
çÃo ANTECIpADA DE provA, rEQuErENTE: 
JoSÉ MIguEL pErEIrA pEDroSA, rEQuErI-
DA: CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE 
gAIA – INF. Nº. 281/C-DAJ
EDoC/2017/38172
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo Nº. 1630/17.7BEprT – ACçÃo AD-
MINISTrATIvA – TrIBuNAL ADMINISTrATIvo 
E FISCAL Do porTo – 2ª. u.o. – AuTorA: J. 
DA SILvA FArIA, LD.ª, - rÉu: MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA – INF. Nº. 283/C-DAJ
EDoC/2017/41652
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACçÃo ADMINISTrATIvA ESpECIAL Nº. 
2068/13.0BEprT QuE CorrE TErMoS No 
TrIBuNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do 
porTo - AuTorA: JAIME poçAS – IMÓvEIS 
CoNSTruçÃo, LDª. - rÉu: MuNICÍpIo DE vILA 
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NovA DE gAIA – CoNTrAINTErESSADA: IDA-
LINA guEDES, INF. Nº. 284/C-DAJ
EDoC/2017/63500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MoMENTo A CoNSIDErAr pArA EFEIToS DE 
rEvISÃo DE prEçoS EM ACorDoS QuADro 
– INForMAçÃo Nº. 17.70/DCAJrM DE 16.11.2017
EDoC/2017/62923
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a Informação nº 17.70/DCA-
JrM de 16.11.2017, nos termos informados.
TAXAS DE oCupAçÃo Do SuBSoLo – INFor-
MAçÃo Nº. 17.72/DAJ DE 04.12.2017
EDoC/2017/55120
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o presente assunto está re-
lacionado com a reclamação de um munícipe 
devido à taxa de ocupação ser repercutida nos 
consumidores finais e, segundo ele, existe uma 
norma de execução do orçamento de Estado 
de 2017 que terá impedido essa aplicação aos 
consumidores. Disse que esta norma do orça-
mento de Estado serviria para haver uma inicia-
tiva legislativa ou para impor, desde já, que as 
empresas não repercutissem a taxa nos consu-
midores.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que se está a ulti-
mar o cadastro e a tentar clarificar toda a situ-
ação, porque não faz sentido os consumidores 
verem refletida esta taxa na sua fatura, quando 
nem sequer é liquidada ao Município.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 
FINANÇAS

TrANSFErÊNCIA pArA AS JuNTAS DE FrE-
guESIA – ouTuBro DE 2017 
EDoC/2017/64208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a transferência de verbas para 
as Juntas de Freguesia – outubro de 2017, nos 
termos informados.
propoSTA DE proCEDIMENTo ADMINISTrA-
TIvo CoNDuCENTE À CoNTrATAçÃo DE 
uM EMprÉSTIMo DE CurTo prAZo (ATÉ Ao 
MoNTANTE DE €7.500.000,00), NA MoDALI-
DADE DE CoNTA CorrENTE, NoS TErMoS 
Do DISpoSTo NoS ArTIgoS 49º E 50º, AM-
BoS DA LEI Nº 73/2013, DE 3 DE SETEMBro 
– propoSTA DE ADJuDICAçÃo
EDoC/2017/56782
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar o relatório de análise de 
propostas, bem como, a proposta de adjudica-
ção da operação de financiamento de um em-
préstimo de curto prazo até ao montante de € 
7.500.000,00, na modalidade de conta corren-
te, ao Banco Santander Totta, SA, nos termos da 
sua proposta de taxa de juro indexada à Euribor 
a 12 meses, acrescida de um spread de 0,475%, 
por ser a proposta mais vantajosa e cumprir as 
condições pré-fixadas pelo Município, nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Mu-
nicipal, para esta autorizar a contratação do 
presente empréstimo, nos termos da alínea f), 
do nº 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro, com as devidas alterações.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL pArA ALuguEr opErACIo-
NAL DE vEÍCuLoS AuToMÓvEIS LIgEIroS 
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pELo pErÍoDo DE 60 MESES – AprovAçÃo 
Do rELATÓrIo FINAL E ADJuDICAçÃo À 
EMprESA 
EDoC/2017/44403
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o relatório final do júri, donde 
resulta:
- a admissão das propostas apresentadas pelos 
concorrentes “Finlog - Aluguer e Comércio de 
Automóveis, S.A.” e “Leaseplan – Comércio e 
Aluguer de Automóveis e Equipamentos, Lda.”; 
- a exclusão da proposta apresentada pelo con-
corrente “Sgald Automotive – Sociedade ge-
ral de Comércio e Aluguer de Bens, S.A.” pelos 
motivos constantes do relatório preliminar ane-
xo ao relatório final; 
- a consequente decisão de adjudicação à em-
presa "Leaseplan – Comércio e Aluguer de Au-
tomóveis e Equipamentos, Lda. ", pelo prazo de 
60 meses, pelo valor global de 1.687.237,80 €, 
acrescido de IvA à taxa legal em vigor, atual-
mente de 23%.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 300,57 (TrEZENToS 
EuroS E CINQuENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao MArCo DE CANAvE-
ZES, No DIA 26 DE NovEMBro DE 2017, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DoS BoMBEIroS 
Do QuADro DE hoNrA DE vILA NovA DE 
gAIA
EDoC/2017/61893
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 300,57 (trezentos euros e cinquen-
ta e sete cêntimos), para deslocação ao Marco 
de Canavezes, no dia 26 de novembro de 2017, 
solicitado pela Associação dos Bombeiros do 

Quadro de honra de vila Nova de gaia, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 264,86 (DuZENToS E 
SESSENTA E QuATro EuroS E oITENTA E 
SEIS CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A BrA-
gA, No DIA 25 DE NovEMBro DE 2017, SoLI-
CITADo pELA BANDA MuSICAL LEvErENSE
EDoC/2017/61867
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 264,86 (duzentos e 
sessenta e quatro euros e oitenta e seis cênti-
mos), ou seja, o valor de € 185,40 (cento e oi-
tenta e cinco euros e quarenta cêntimos), para 
deslocação a Braga, no dia 25 de novembro de 
2017, solicitado pela Banda Musical Leverense, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 242,59 (DuZENToS E QuA-
rENTA E DoIS EuroS E CINQuENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A guIMA-
rÃES E AMArANTE, No DIA 24 DE NovEM-
Bro DE 2017, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁ-
SICA DA BANDEIrA
EDoC/2017/61634
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.22017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 242,59 (duzentos e quarenta e dois euros e 
cinquenta e nove cêntimos), para deslocação a 
guimarães e Amarante, no dia 24 de novembro 
de 2017, solicitado pela Escola Básica da Ban-
deira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor DE € 58,15 (CINQuENTA 
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E oITo EuroS E QuINZE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 27 DE No-
vEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA ESCoLA 
EB1 DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2017/61982
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 58,15 (cinquenta e oito euros e quinze cênti-
mos), para deslocação ao porto, no dia 27 de 
novembro de 2017, solicitado pela Escola EB1 
de vilar de Andorinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 211,37 (DuZENToS E 
oNZE EuroS E TrINTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A BAIÃo, No DIA 26 DE 
NovEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo CLu-
BE JovEM ALMEIDA gArrETT
EDoC/2017/61961
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 211,37 (duzentos e onze euros e trinta e sete 
cêntimos), para deslocação a Baião, no dia 26 
de novembro de 2017, solicitado pelo Clube Jo-
vem Almeida garrett, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 52,14 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E CATorZE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 28 DE No-
vEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA ESCoLA 
SECuNDÁrIA gAIA NASCENTE
EDoC/2017/62264
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 52,14 (cinquenta e dois euros e cator-
ze cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 
28 de novembro de 2017, solicitado pela Escola 
Secundária gaia Nascente, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 45,95 (QuArENTA E 
CINCo EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No 
DIA 29 DE NovEMBro DE 2017, SoLICITADo 
pELA ESCoLA EB 1 DE FrEIXIEIro
EDoC/2017/62396
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor 
de € 45,95 (quarenta e cinco euros e noventa e 
cinco cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 29 de novembro de 2017, solicitado pela Es-
cola EB 1 de Freixieiro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor DE € 237,39 (DuZENToS E TrINTA 
E SETE EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A FELguEIrAS, No DIA 
01 DE DEZEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo CoNSELho DE SÉNIorES DoS 
proprIETÁrIoS DA urBANIZAçÃo DE vILA 
D’ESTE
EDoC/2017/63028
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 237,39 (duzentos e trinta e sete euros e trinta 
e nove cêntimos), para deslocação a Felgueiras, 
no dia 01 de dezembro de 2017, solicitado pela 
Associação Conselho de Séniores dos proprie-
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tários da urbanização de vila d’Este, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 780,69 (SETECENToS E 
oITENTA EuroS E SESSENTA E NovE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 
01 DE DEZEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA 
SoCIEDADE FILArMÓNICA DE CrESTuMA
EDoC/2017/63072
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 780,69 (setecentos e oitenta euros 
e sessenta e nove cêntimos), para deslocação 
a Lisboa, no dia 01 de dezembro de 2017, solici-
tado pela Sociedade Filarmónica de Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor DE € 199,59 (CENTo E No-
vENTA E NovE EuroS E CINQuENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, 
NoS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBro DE 2017, 
SoLICITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCo-
LAS DoS CArvALhoS
EDoC/2017/63042
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 199,59 (cento e noventa e nove eu-
ros e cinquenta e nove cêntimos), para desloca-
ção ao porto, nos dias 04 e 05 de dezembro de 
2017, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
dos Carvalhos, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDo QuADro SINguLAr pArA A rE-

ABILITAçÃo, MANuTENçÃo, CoNSErvAçÃo 
E AMpLIAçÃo DE EQuIpAMENToS MuNICI-
pAIS (LoTES A E B) 
EDoC/2017/64794
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, nos termos da Informação INT-
-CMvNg/2017/37689 da Direção Municipal de 
Infraestruturas e Espaços públicos de 12.12.2017, 
o seguinte:
1. Seja autorizada a abertura de um procedi-
mento por concurso público, nos termos da alí-
nea b), do artigo 19º do CCp e de acordo com o 
proposto no ponto II;
2. Sejam aprovados os documentos e peças 
que o constituem, elencadas no ponto III;
3. Seja nomeado o júri do procedimento, pro-
pondo-se
presidente: Claro Costa
1º vogal: gabriela Maia
2º vogal: rui ramos
1º vogal Suplente: rita Saraiva
2º vogal Suplente: Jorge Andrade
ADITAMENTo Ao proJETo DE CrIAçÃo Do 
CorrEDor BuS NA AvENIDA vASCo DA 
gAMA ENTrE A AvENIDA D. JoÃo II (vL9) E 
A roTuNDA DoS ArCoS Do SArDÃo
EDoC/2017/64659
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o aditamento ao projeto de 
criação do corredor BuS na Avenida vasco da 
gama entre a Avenida D. João II (vL9) e a ro-
tunda dos Arcos do Sardão, nos termos infor-
mados.
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 rE-
pÚBLICA, Av. vASCo DA gAMA (E.N.222) E Av. 
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D. JoÃo II (vL9), ENTrE AS 08h00 E AS 10h00 
E ENTrE AS 17h00 E AS 19h00, SoLICITADo 
por CoNSTruçÕES EuropA Ar-LINDo S.A.
EDoC/2017/62869
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de autorização es-
pecial de circulação e operação de carga e des-
carga de mercadorias, para os veículos pesados 
com as matrículas 37-CD-92, 97-hF-15 e 47-gu-
40, para permissão de circulação no interior da 
zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), rotunda 
de Santo ovídio, Av. da república, Av. vasco da 
gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), entre as 
08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, 
solicitado por Construções EuropA Ar-LINDo 
S.A., até 30 de junho de 2018, nos termos infor-
mados.
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 por CoNSTruçÕES EuropA ArLIZCo 
S.A.
EDoC/2017/62871
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de autorização es-
pecial de circulação e operação de carga e des-
carga de mercadorias, para os veículos pesados 
com as matrículas 82-33-QX, 25-32-Eu E 21-CC-
12, para permissão de circulação no interior da 
zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), rotunda 
de Santo ovídio, Av. da república, Av. vasco da 
gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), entre as 
08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, 
solicitado por Construções EuropA ArLIZCo 

S.A., até 30 de junho de 2018, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To NA ruA DA FoNTE vELhA NA FrEguESIA 
DE MAFAMuDE, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DE oBrAS DE BENEFICIAçÃo Do pAvIMEN-
To, No vALor DE € 1.353,75 (MIL TrEZENToS 
E CINQuENTA E TrÊS EuroS E SETENTA E 
CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo 
EDoC/2017/60004
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito na rua 
da Fonte velha, na freguesia de Mafamude, re-
lativa à realização de obras de beneficiação do 
pavimento, no valor de € 1.353,75 (mil trezentos 
e cinquenta e três euros e setenta e cinco cên-
timos), solicitado pela união das Freguesias de 
Mafamude e vilar do paraíso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo NA ruA DA MoNTANhA, FrEguESIA 
DE MAFAMuDE, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DE rEpoSIçÃo E rEguLArIZAçÃo Do pA-
vIMENTo, No vALor DE € 2.208,75 (DoIS 
MIL DuZENToS E oITo EuroS E SETENTA E 
CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo 
EDoC/2017/60034
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, na 
rua da Montanha, freguesia de Mafamude, re-
lativa à realização de reposição e regularização 
do pavimento, no valor de € 2.208,75 (dois mil 
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duzentos e oito euros e setenta e cinco cênti-
mos), solicitado pela união das Freguesias de 
Mafamude e vilar do paraíso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo NA ruA MIguEL DE oLIvEIrA NA FrE-
guESIA DE vILAr Do pArAÍSo, rELATIvA À 
rEALIZAçÃo DE oBrAS DE INTErvENçÃo 
NA rEDE DE ÁguAS pLuvIAIS, No vALor DE 
€ 1.847,60 (MIL oIToCENToS E QuArENTA E 
SETE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA uNIÃo DAS FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo 
EDoC/2017/60010
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à interrupção de trânsito, na 
rua Miguel de oliveira, freguesia de vilar do 
paraíso, relativa à realização de obras de inter-
venção na rede de águas pluviais, no valor de € 
1.847,60 (mil oitocentos e quarenta e sete euros 
e sessenta cêntimos), solicitado pela união das 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

LISTA - DoS JuÍZoS SoCIAIS 2017 - 2019
EDoC/2017/64995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal a Lista de Juízes Sociais, nos termos 
informados.
ABErTurA DE proCEDIMENTo CoNCurSAL 
pArA o ForNECIMENTo DE rEFEIçÕES ES-
CoLArES 2018/2021
EDoC/2017/64556
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a abertura de procedimento 
concursal para o Fornecimento de refeições 
Escolares 2018/2021, nos termos da Informação 
INT-CMvNg/2017/36464 de 29.11.2017.
propoSTA DE ADJuDICAçÃo DEFINITIvA 
DAS LoJAS Do MErCADo DA AFurADA 
EDoC/2017/65020
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a adjudicação definitiva das 
lojas do Mercado da Afurada, decorrente da 
hasta pública, nos termos informados.
progrAMA gAIA+INCLuSIvA – EIXo CArÊN-
CIA ECoNÓMICA E EMErgÊNCIA SoCIAL – 
TrANSFErÊNCIA DE vErBAS pArAS AS JuN-
TAS/uNIÃo DE FrEguESIA, pArA ApoIo No 
âMBITo DA hABITAçÃo, ALIMENTAçÃo, CuI-
DADoS DE SAÚDE E ApoIo À EDuCAçÃo DE 
JovENS  
EDoC/2017/65012
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a transferência de verbas para 
as Juntas/união de Freguesias, 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 
TAXAS DEvIDAS por opErAçÕES urBANÍS-
TICA, No vALor DE € 3.839,91 (TrÊS MIL oI-
ToCENToS E TrINTA E NovE EuroS E No-
vENTA E uM CÊNTIMoS) SoLICITADo por 
MArIA CoNSTANçA oLIvEIrA LoBo LEITE 
– proC.º 2133/16pL - FrEguESIA DE S. FÉLIX 



CâMArA MuNICIpAL

Nº 86 | DEZEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

32

DA MArINhA
EDoC/2017/56215
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
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 taxas devidas por operações urbanís-
tica, no valor de € 3.839,91 (três mil oitocentos 
e trinta e nove euros e noventa e um cêntimos) 
solicitado por Maria Constança oliveira Lobo 
Leite – proc.º 2133/16- pL - freguesia de S. Félix 
da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, pArA o ANo LETIvo 
2017/2018, No vALor DE € 290,00 (DuZEN-
ToS E NovENTA EuroS), SoLICITADo por 
MArIA ELISABETE guErrEIro oLIvEIrA 
CoSTA
EDoC/2017/58471
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, para o ano letivo 2017/2018, no valor 
de € 290,00 (duzentos e noventa euros), so-
licitado por Maria Elisabete guerreiro oliveira 
Costa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, pArA o ANo LETIvo 
2017/2018, No vALor DE € 1.605.00 (MIL SEIS-
CENToS E CINCo EuroS), SoLICITADo por 
MÁrIo JorgE DA SILvA SouSA 
EDoC/2017/61165
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxa pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, para o ano letivo 2017/2018, no va-
lor de € 1.605.00 (mil seiscentos e cinco euros), 
solicitado por Mário Jorge da Silva Sousa, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICI-
pAL, rELATIvA A AuLAS DE hIDrogINÁSTI-
CA/hIDroTErApIA, No vALor DE € 305,00 
(TrEZENToS E CINCo EuroS), SoLICITADo 
por ANTÓNIo ALBErTo E SILvA roChA
EDoC/2017/61413
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina municipal re-
lativa a aulas de hidroginástica/hidroterapia, no 
valor de € 305,00 (trezentos e cinco euros), so-
licitado por António Alberto e Silva rocha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE pAgAMENTo EM 10 prESTAçÕES, 
Do vALor DE € 1.927,86, rELATIvo À uTI-
LIZAçÃo Do pAvILhÃo MuNICIpAL DA LA-
vANDEIrA, SoLICITADo por ANTÓNIo JoSÉ 
CErQuEIrA DE LIMA
EDoC/2017/59028
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de pagamento em 10 pres-
tações, do valor em dívida de € 1.927,86 (mil 
novecentos e vinte e sete euros e oitenta e seis 
cêntimos), acrescido de juros, contados sobre 
o montante da dívida desde o termo do pra-
zo para pagamento até à data de pagamento 
efetivo de cada uma das prestações, relativo à 
utilização do pavilhão Municipal da Lavandeira, 
solicitado por António José Cerqueira de Lima, 
nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNTe

rECLAMAçÃo grACIoSA EFETuADA pELA 
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NoS CoMuNICAçÕES SA – rELATIvA À LI-
QuIDAçÃo DA TAXA DEvIDA pELA INSTALA-
çÃo DAS INFrAESTruTurAS DE ESTAçÕES 
DE rADIoCoMuNICAçÕES E rESpETIvoS 
ACESSÓrIoS - proC. 1102/17-ANT
EDoC/2017/63488
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação e manter o despacho de 25 
de maio de 2017 que determinou a notificação 
da requerente da liquidação das taxas devidas 
pela instalação das infraestruturas de estações 
de radiocomunicações e respetivos acessórios 
em questão, no montante total de € 81.244,00, 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLAMAçÃo grACIoSA EFETuADA pELA 
MEo-SErvIçoS DE CoMuNICAçÕES E MuL-
TIMÉDIA, SA – rELATIvA À LIQuIDAçÃo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo DAS INFrAESTruTurAS DE Su-
porTE DE rADIoCoMuNICAçÕES E rESpE-
TIvoS ACESSÓrIoS - proC. 1104/17-ANT
EDoC/2017/64857
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, dar provimento à presente reclamação 
graciosa, com base, exclusivamente, no erro 
de liquidação detetado relativamente à esta-
ção de radiocomunicações “BTS Sobreiro gaia 
06po024, nos termos informados.
rECLAMAçÃo EFETuADA pELA MEo-SErvI-
çoS DE CoMuNICAçÕES E MuLTIMÉDIA, SA 
– rELATIvA À LIQuIDAçÃo DAS TAXAS DE-
vIDAS pELA INSTALAçÃo DAS INFrAESTru-
TurAS DE ESTAçÕES DE rADIoCoMuNICA-
çÕES E rESpETIvoS ACESSÓrIoS - proC. 
1103/17-ANT
EDoC/2017/64874
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 62, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação e manter o despacho de 25 
de maio de 2017 que determinou a notificação 
da requerente da liquidação das taxas devidas 
pela instalação das infraestruturas de estações 
de radiocomunicações e respetivos acessórios 
em questão, no montante total de € 1.609,00, 
relativa ao ano de 2017, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLArAçÃo DE 
uTILIDADE pÚBLICA MuNICIpAL Do pArQuE 
DE ESTACIoNAMENTo SuBTErrâNEo DE-
SIgNADo por “pArQuE Do CENTro CÍvICo”, 
SoLICITADo por pArQuEgIL - proCESSo Nº 
5961/17 – CErT. – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/62636
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que a empresa vai deixar de pagar 
IMI durante 25 anos se lhe for concedida a de-
claração de utilidade pública. Que na sequência 
do pedido de declaração de utilidade pública 
formulado pela empresa, perguntou se a Câma-
ra Municipal não estará em condições de abrir 
um processo negocial, que permita reequilibrar 
as cláusulas leoninas dos contratos com este 
município, porque se o município está penaliza-
do na questão dos zonamentos, seria uma boa 
oportunidade para negociar.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo disse que a Câmara 
Municipal faz negociações, ganhando créditos 
juntos dos seus interlocutores. Que a Câmara 
Municipal não pode fazer um contrato de con-
cessão dizendo que é interesse municipal e pú-
blico e depois não conceder a declaração de 
interesse público à empresa. Disse que o pre-
sente pedido cumpre os requisitos legais.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se nas negociações com a 
empresa, a Câmara Municipal tem sentido algu-
ma abertura às alternativas por ela apresenta-
das.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
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guel vieira de Azevedo disse que tem havido 
recetividade por parte da empresa.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS/pp; submeter a deliberação da Assem-
bleia Municipal a declaração de utilidade mu-
nicipal do parque de estacionamento subterrâ-
neo designado por “parque do Centro Cívico”, 
para efeitos do artigo 50º do Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais, solicitado por parquegil – pro-
cesso nº 5961/17-CErT, união de Freguesias de 
Mafamude e vilar do paraíso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE rEvISÃo oFICIoSA DA LIQuI-
DAçÃo DE TAXAS DEvIDA pELA INSTALA-
çÃo DAS INFrAESTruTurAS DE ESTAçÕES 
DE rADIoCoMuNICAçÕES E rESpETIvoS 
ACESSÓrIoS - SoLICITADo por voDAFoNE 
porTugAL – CoMuNICAçÕES pESSoAIS SA – 
proC. 645/16-ANT
EDoC/2017/63159
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de revisão oficiosa e manter o 
despacho superior de 1 de março de 2016 que 
determinou a notificação da requerente da li-
quidação da taxa devida pela instalação das 
infraestruturas de estações de radiocomunica-
ções e respetivos acessórios em questão, no 
montante total de € 120.662,00, relativa ao ano 
de 2016, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE LICENçA DE oCupAçÃo DE ESpA-
ço pÚBLICo No vALor DE € 405,00 (QuA-
TroCENToS E CINCo EuroS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE SoCorroS MÚTu-
oS E rESTAurADorA DE AvINTES – proC.º 
5383/15-pL – FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2017/63498
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento, em 

100%, de taxas de licença de ocupação de es-
paço público, no valor de € 405,00 (quatrocen-
tos e cinco euros), solicitado pela Associação 
de Socorros Mútuos e restauradora de Avintes 
– proc.º 5383/15 - pL – Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DE EMISSÃo DE ALvArÁ DE LoTEA-
MENTo, No vALor DE € 7.622,20 (SETE MIL 
SEISCENToS E vINTE E DoIS EuroS E vIN-
TE CÊNTIMoS) SoLICITADo por SEBASTIÃo 
pErEIrA E ouTroS – proC.º 4527/17-pL – 
uNIÃo DAS FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/63490
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa de emissão de alvará de loteamen-
to, no valor de € 7.622,20 (sete mil seiscentos e 
vinte e dois euros e vinte cêntimos) solicitado 
por Sebastião pereira e outros – proc.º 4527/17 
- pL – união das Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
A Câmara tomou conhecimento que, relativa-
mente às demais taxas liquidadas, Taxa Muni-
cipal de urbanização no valor de € 32.394,39 e 
Taxa de Compensação no valor de € 52.633,49, 
encontram-se os interessados isentos do seu 
pagamento, pelo facto de as mesmas se enqua-
drarem no regime Excecional de Isenção de Ta-
xas urbanísticas, a vigorar em 2017.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo por ANTÓNIo DA CoSTA CouTo – 
proC.º 845/14-pL – uNIÃo DAS FrEguESIAS 
DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/64850
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
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CDS/pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento de taxa municipal de urbanização, no 
valor de € 16.766,00 (dezasseis mil setecentos 
e sessenta e seis euros), correspondente ao va-
lor estimado das obras a realizar pela requeren-
te no domínio público, quantificadas pelos ser-
viços em € 7.512,00 (sete mil quinhentos e doze 
euros), solicitado por António da Costa Couto 
– proc.º 845/14 - pL – união das Freguesias de 
grijó e Sermonde 
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.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLICI-
TADo por DEoLINDA MorEIrA roDrIguES 
SILvA – proC.º 3073/16-LEg – uNIÃo DAS 
FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2017/63506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo por rAçÕES MIrArCo, – proC.º 
2668/17-LEg – FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2017/63008
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ABErTurA DE proCEDIMENTo por CoN-
CurSo pÚBLICo pArA A “AQuISIçÃo DE 
SErvIçoS DE MANuTENçÃo DoS ESpAçoS 
vErDES Do CoNCELho DE vILA NovA DE 
gAIA, CoM DIvISÃo EM LoTES”
EDoC/2017/62059
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”

Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a abertura de procedimento 
por concurso público para a “Aquisição de Ser-
viços de Manutenção dos Espaços verdes do 
Concelho de vila Nova de gaia, com divisão em 
lotes”, 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 “DESFILE DE pAIS NATAL”, A 
rEALIZAr No DIA 12 DE DEZEMBro DE 2017, 
No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo prÓ-INFâNCIA
EDoC/2017/62140
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “Desfile 
de pais Natal”, a realizar no dia 12 de dezembro 
de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela As-
sociação pró-Infância, 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 “11º pASSEIo MLT 4X4”, A 
rEALIZAr No DIA 01 DE DEZEMBro DE 2017, 
No vALor DE € 53,89 (CINQuENTA E TrÊS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DAS FrEguESIAS DE 
grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/60600
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “11º pas-
seio MLT 4x4”, a realizar no dia 01 de dezem-
bro de 2017, no valor de € 53,89 (cinquenta e 
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três euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela união das Freguesias de grijó e Sermonde, 
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 “CAMINhADA DE 1 DE DE-
ZEMBro”, A rEALIZAr No DIA 01 DE DEZEM-
Bro DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E 
SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DAS FrEguESIAS 
DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/62635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Caminhada de 1 de Dezembro”, a realizar no 
dia 01 de dezembro de 2017, no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela união das Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.

GAIUrb UrbANISmo e HAbITAÇÃo em
INSTruMENToS DE gESTÃo prEvISIoNAL 
2018
EDoC/2017/61717
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.11.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar os Instrumentos de gestão 
previsional 2018 da gaiurb urbanismo e habita-
ção EM, nos termos apresentados.

DIVerSoS
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo DA 
ASSEMBLEIA MuNICIpAL, SoLICITADo pELoS 
ArTISTAS DE gAIA-CoopErATIvA CuLTurAL 
CrL
EDoC/2017/63574

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
05.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas no valor de € 529,56 (quinhentos e 
vinte e nove euros e cinquenta e seis cêntimos), 
pela utilização do auditório da Assembleia Mu-
nicipal, solicitado pelos Artistas de gaia - Coo-
perativa Cultural CrL, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo DA 
ASSEMBLEIA MuNICIpAL, SoLICITADo pELA 
uNIDADE DE MEDICINA Do ADoLESCENTE 
Do ChvNg/E
EDoC/2017/63581
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas no valor de € 208,98 (duzentos e oito euros 
e noventa e oito cêntimos), pela utilização do 
auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
pela unidade de Medicina do Adolescente do 
ChvNg/E, nos termos informados.
ACorDo ENTrE o MuNICÍpIo E JoSÉ CAr-
LoS MorEIrA MATIAS SErrA
EDoC/2017/65325
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexam no final por fotocópia sob o 
nº 77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e José Carlos Moreira Ma-
tias Serra, nos termos acordados.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, 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 das munícipes, tendo usado da pa-
lavra:
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ANABELA MArIA pErEIrA ALvES CouTo – 
Disse residir na rua do Chaimite, freguesia de 
vilar do paraíso e que terá apresentado uma 
reclamação na gaiurb, relativamente à constru-
ção de um muro num armazém próximo da sua 
habitação. Disse que as obras continuam em 
execução e que ainda não obteve qualquer res-
posta da gaiurb.
MArIA EDuArDA MAToS SoArES DE ALMEI-
DA – Disse residir na rua Machado dos Santos 
e que aguarda que o senhorio faça obras na sua 
habitação, a qual está muito degradada.
MArIA orQuÍDEA DoS SANToS Louro Cor-
rEIA – referiu-se aos acidentes que ocorrem 
frequentemente no cruzamento da rua de Ca-
mões com a rua general Torres, devendo a Câ-
mara Municipal tomar medidas relativamente à 
situação. Disse que reside na área da Serra do 
pilar, lamentando a falta de limpeza diária da 
via pública. Disse que há 3 anos, os moradores 
na Serra do pilar tiveram de adquirir o cartão 
de residente e que desde essa data não exis-
te qualquer fiscalização por parte da conces-
sionária do teleférico. Que a Câmara Municipal 
tem sido alertada para a situação, perguntando 
se não seria possível a Câmara Municipal fazer 
um acordo com a concessionária, por áreas. 
Elogiou a iluminação de Natal e as atividades 
que existem nesta quadra natalícia.  
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo relativamente 
à intervenção da Sr.ª Munícipe Maria orquídea 
dos Santos Louro Correia, agradeceu o elogio 
relativamente às iluminações de Natal, o qual 
será transmitido ao Sr. presidente da Câmara. 
relativamente ao estacionamento na Serra do 
pilar, disse que se está a falar da concessionária 
TELEF, a qual não está a cumprir a sua conces-
são. Que a Câmara Municipal está em negocia-
ções com a empresa, no sentido de ou a Câ-
mara retoma a concessão, porque não é justo 
os moradores terem um cartão de residente e 
não puderem estacionar ou a empresa arranja 
um modo de operação que seja eficiente. Disse 
que a empresa não está a explorar convenien-
temente e que não há lugares suficientes para 
os moradores. Que a Câmara Municipal está a 
tentar que a concessionária resolva o problema, 
para posteriormente olhar para o estaciona-
mento como um todo, porque não pode haver 

dois critérios, um na zona que tem o parquegil 
como concessionário e outro na zona onde a 
TELEF é a concessionária. Disse que deve ha-
ver uma estratégia comum, caso contrário, não 
faz sentido haver uma discriminação perante 
alguns gaienses e entende que algumas zonas 
têm de ser destinadas exclusivamente a mora-
dores, nomeadamente, o Bairro João Félix. Que 
na última reunião de Câmara foi assumido que, 
no início do ano, será criado no local uma zona 
destinada exclusivamente a moradores, contu-
do, não se pode esquecer os outros morado-
res em outros locais de gaia, que se dirigem à 
avenida para apanhar o metro. Disse que o pro-
blema do estacionamento e da mobilidade não 
se resolve de forma pontual, porque ou se tem 
uma estratégia comum e global ou deslocaliza-
-se o problema para outra zona. Que o proble-
ma ficará resolvido definitivamente no primeiro 
trimestre de 2018. relativamente ao cruzamen-
to da rua de Camões com a rua general Torres, 
disse que se está a estudar a colocação de se-
máforos ou a colocação de sentido único entre 
a rua general Torres e a rua rei ramiro, con-
tudo, tecnicamente não se sabe se esta será a 
solução correta.
relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe 
Maria Eduarda Matos Soares de Almeida dis-
se tratar-se de um processo complicado. Que 
a Câmara Municipal notificou o proprietário e 
foi-lhe dado um prazo para resolver a questão, 
como não resolveu, foi dada a possibilidade à 
inquilina de resolver a situação, não pagando a 
renda futura. Que a Sr.ª Munícipe não tem pos-
sibilidades para fazer a reabilitação da casa e 
a Câmara Municipal não tem capacidade para 
rapidamente resolver a situação, porque trata-
-se de uma questão que não é da sua responsa-
bilidade direta.
No que diz respeito à intervenção da Srª Muní-
cipe Anabela Maria pereira Alves Couto disse 
que irá deslocar-se ao local e que, segundo os 
serviços camarários, trata-se de uma empena 
que está no limite do vizinho e que cumpre o 
que a lei impõe.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 05 minutos, o Senhor vice-presidente 
declarou 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 
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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 vice-presidente da Câmara, (patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo)

b.3. ATA 26
rEuNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâMArA 
MuNICIpAL rEALIZADA NoS pAçoS Do Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA EM 28 DE DE-
ZEMBro 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: 16 horas e 05 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 51 mi-
nutos.

ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 

ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o AgrupAMENTo DE ESCoLAS ANTÓNIo 
SÉrgIo pArA ApoIo À CrIAçÃo Do proJE-
To ESTuDo DoS MArINhANTES
EDoC/2017/66625
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Agrupa-
mento de Escolas António Sérgio, no valor de 
€ 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para 
apoio à Criação do projeto Estudo dos Mari-
nhantes, nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS 
DE EDuCAçÃo DA ESCoLA DE LEIrÓS pArA 
ApoIo DA FESTA DE NATAL
EDoC/2017/66461
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou qual o critério que assiste à 
atribuição das verbas, tendo em consideração 
que, para além desta associação de pais, exis-
tem muitas outras que poderiam ter uma inicia-
tiva idêntica. perguntou se está definido algum 
plafond com limites, destinado a este tipo de 
apoios ou se é decidido de forma mais ou me-
nos aleatória, em função dos pedidos formula-
dos junto do Município.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse que se tenta não ser 
aleatório. Que esta escola não está beneficiada 
pelo projeto gaiaprende+, o que significa que 
não tem um conjunto de iniciativas e ativida-
des, nomeadamente, circo e cinema. Que a es-
cola não tem o número de crianças suficientes 
para participar no projeto, pelo que, a Associa-
ção de pais promoveu uma iniciativa, que foi a 
deslocação ao cinema e o presente montante 
comparticipa a mesma. Disse que nas escolas 
onde está implementado o gaiaprende+, por 
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natureza, o município já comparticipa, pelo 
que, existe uma espécie de uniformização do 
apoio atribuído.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e As-
sociação de pais e Encarregados de Educação 
da Escola de Leirós, no valor de € 1.200,00 (mil 
e duzentos euros), para apoio à Festa de Natal 
das Crianças, nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JuNTA DE FrEguESIA DE vILAr DE AN-
DorINho pArA ApoIo ÀS FESTAS DE S. Lou-
rENço
EDoC/2017/66130
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que na presente ordem do dia, 
existem valores diferenciados para diversas fes-
tas, perguntando se existe algum critério.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse haver um critério de 
avaliação da importância das festas para o con-
celho, que a Câmara Municipal tenta que seja o 
mais objetivo possível. por exemplo, as Festas 
do S. pedro da Afurada têm um apoio na ordem 
dos 45.000€/50.000€ e outras têm um apoio 
de 1.000€. Disse que apesar de tudo, trata-se 
de um apoio simbólico e em algumas fregue-
sias são muitas as festas que existem, pelo que, 
a Câmara Municipal tem de equilibrar face ao 
restante das freguesias.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia de vilar de Andorinho, no valor 
de € 2.000,00 (dois mil euros), para apoio às 
Festas de S. Lourenço, nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E NArrATIvA ApELATIvA, LDª. pArA ApoIo 
FINANCEIro pArA A III FESTA DE gAIA
EDoC/2017/66137
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos 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 Narrativa Apelativa, Ld.ª, no valor de 
€ 5.000,00 (cinco mil euros), para apoio à III 
Festa de gaia, nos termos acordados.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura saiu da reunião.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A SoCIEDADE FILArMÓNI-
CA DE CrESTuMA pArA ApoIo FINANCEIro 
À rEALIZAçÃo DE oBrAS NA SEDE
EDoC/2017/66143
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
o Senhor vereador Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que relativamente às adendas 
que constam na ordem do dia, perguntou se 
quando houve a primeira atribuição da compar-
ticipação financeira não havia um orçamento e 
uma calendarização do valor total da obra.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse que neste caso con-
creto, havia uma orçamentação da obra e de 
um projeto da própria instituição. Que muitas 
vezes é vantajoso porque liberta a Câmara Mu-
nicipal da elaboração dos projetos, mas em mui-
tos casos, a Câmara Municipal vai cheia de boas 
intenções atrás do orçamento do projeto que 
é entregue e depois os serviços vão acompa-
nhando a obra e vai-se verificando que surgem 
alterações e, neste caso concreto, a obra dupli-
ca de valor. Disse que foi uma obra gerida pela 
instituição, a qual prestou contas e as prestará 
quando for necessário e a quem entenderem e 
não resta alternativa à Câmara Municipal que 
não seja ser consequente, porque senão estaria 
a dar um “presente envenenado” que era finan-
ciar apenas uma parte da obra.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Adenda ao Acordo de Colaboração cele-
brado entre o Município de vila Nova de gaia e 
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a Sociedade Filarmónica de Crestuma, no va-
lor de € 104.000,00 (cento e quatro mil euros), 
para apoio à realização de obras na Sede, nos 
termos acordados.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura entrou na reunião.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A FuNDAçÃo MANuEL 
LEÃo pArA ApoIo FINANCEIro À IMpLE-
MENTAçÃo Do “proJETo ArCo MAIor”
EDoC/2017/66728
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Adenda ao Acordo de Colaboração 
celebrado entre o Município de vila Nova de 
gaia e a Fundação Manuel Leão, no valor de € 
15.000,00 (quinze mil euros), para apoio finan-
ceiro à implementação do “projeto Arco Maior”, 
nos termos acordados.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo CuLTurAL 
E MuSICAL DE AvINTES pArA ApoIo FINAN-
CEIro À rEALIZAçÃo DE AMpLIAçÃo DA 
SEDE E CoNSTruçÃo Do AuDITÓrIo
EDoC/2017/66268
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Adenda ao Acordo de Colaboração cele-
brado entre o Município de vila Nova de gaia e 
a Associação Cultural e Musical de Avintes, no 
valor de € 80.000,00 (oitenta mil euros), para 
apoio às obras de ampliação da sede e constru-
ção do auditório, nos termos acordados.
o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto saiu 
da reunião.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CENTro SoCIAL S. pE-
Dro DE vILAr Do pArAÍSo pArA ApoIo FI-
NANCEIro ÀS oBrAS DE rEQuALIFICAçÃo 

DA SEDE
EDoC/2017/66583
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Adenda ao Acordo de Colaboração cele-
brado entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Centro Social S. pedro de vilar do paraíso, 
no valor de € 30.000,00 (trinta mil euros), para 
apoio às obras de ampliação da sede e constru-
ção do auditório, nos termos acordados.
o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto en-
trou na reunião.
ADENDA Ao CoNTrATo progrAMA DE DE-
SENvoLvIMENTo DESporTIvo CELEBrA-
Do ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E o grupo DESporTIvo CEM pAuS 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo DE 
oBrAS NA SEDE
EDoC/2017/66439
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Adenda ao Contrato programa de 
Desenvolvimento Desportivo celebrado entre 
o Município de vila Nova de gaia e o grupo 
Desportivo Cem paus, no valor de € 29.000,00 
(vinte e nove mil euros), para apoio às obras na 
sede, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A FEDApAgAIA - FEDErAçÃo DAS ASSoCIA-
çÕES DE pAIS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA –, pArA ApoIo FINANCEIro Ao Mo-
vIMENTo ASSoCIATIvo
EDoC/2017/66131
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura perguntou qual a quota-parte desta 
comparticipação no orçamento global da Fe-
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depagaia.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse não saber, contudo, 
irá averiguar. Disse que o presente montante 
serve, esmagadoramente, para financiar as as-
sociações de pais e não a Fedepagaia. Que a 
Câmara Municipal financia em função dos pro-
jetos e não do peso orçamental.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Fe-
dapagaia - Federação das Associações de pais 
do Concelho de vila Nova de gaia –, no valor 
de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros), para 
apoio financeiro ao movimento associativo, nos 
termos acordados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A AS-
SoCIAçÃo “AMIgoS Do SoLAr DoS CoNDES 
DE rESENDE” pArA ApoIo FINANCEIro AoS 
TrABALhoS DE INvESTIgAçÃo E ApoIo 
TÉCNICo No SoLAr CoNDES DE rESENDE
EDoC/2017/66140
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção “Amigos do Solar dos Condes de resende - 
Confraria Queirosiana”, no valor de € 25.000,00 
(vinte e cinco mil euros), para apoio financeiro 
aos trabalhos de investigação e apoio técnico 
no Solar Condes de resende, nos termos acor-
dados.
CoNTrATo progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E vALA-
DArES gAIA FuTEBoL CLuBE pArA ApoIo 
FINANCEIro ÀS oBrAS DE rEABILITAçÃo 
DoS BALNEÁrIoS
EDoC/2017/66641
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o Contrato programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e valadares gaia Futebol 
Clube, no valor de € 6.000,00 (seis mil euros), 
para apoio financeiro a obras de reabilitação 
dos balneários, nos termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2017/2018 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o SEMINÁrIo MENor Do SAgrADo Co-
rAçÃo DE JESuS – CoLÉgIo DE gAIA, pArA 
ApoIo FINANCEIro À ATIvIDADE DESporTI-
vA
EDoC/2017/66733
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
o Senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o presente documento tem a 
ver com a atividade desportiva exclusivamen-
te para as equipas seniores do Colégio de gaia 
e do futsal. perguntou qual o critério de atri-
buição destes apoios, se é por escalão ou por 
modalidade, porque existem outras equipas no 
concelho que estão em competições distritais 
ou nacionais e que terão contratos de desen-
volvimento desportivo idênticos.
o Senhor vereador Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar disse que quer o Modi-
cus quer o Colégio de gaia, são equipas que 
participam nos campeonatos nacionais e isso 
só por si representa um aumento substancial 
de despesas, sobretudo, com deslocações, es-
tadias e alimentação. Que a Câmara Municipal 
antes de fazer a proposta, pediu a cada um dos 
clubes ou a cada uma das equipas que dessem 
o seu orçamento. Que enquanto o orçamento 
oficial do Colégio de gaia é de 45.000 euros 
anualmente, o Modicus é de 20 e tal mil euros, 
daí o critério utilizado de propor 15 mil euros 
ao Colégio de gaia e 10 mil euros ao Modicus. 
Que quer uma quer outra equipa, não utiliza 
instalações municipais, mas sim próprias, pelo 
que, tem de orçamentar nos seus encargos as 
despesas com os seus próprios pavilhões.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa de Desenvolvi-
mento Desportivo 2017/2018 a celebrar entre o 
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Município de vila Nova de gaia e o Seminário 
Menor do Sagrado Coração de Jesus – Colégio 
de gaia, no valor de € 15.000,00 (quinze mil 
euros), para apoio financeiro a atividade des-
portiva, nos termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E vILA 
FuTEBoL CLuBE pArA ApoIo FINANCEIro À 
EXECuçÃo DE oBrAS
EDoC/2017/65715
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e o vila Futebol Clube, no 
valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), para 
apoio a obras, nos termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA MÓDICuS – MovIMEN-
To DINâMICo E CuLTurAL  DE SANDIM pArA 
ApoIo FINANCEIro À ATIvIDADE DESporTI-
vA 
EDoC/2017/66682
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e a Associação Despor-
tiva Módicus- Movimento Dinâmico e Cultural 
de Sandim, no valor de € 10.000,00 (dez mil 
euros), para apoio à atividade desportiva, nos 
termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o Spor-
TINg CLuBE DE CoIMBrÕES pArA ApoIo 
FINANCEIro À EXECuçÃo DE oBrAS DE 
rEABILITAçÃo Do pISo E IMpErMEABILIZA-
çÃo No DECurSo DA ÉpoCA DESporTIvA 

2017/2018
EDoC/2017/66147
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de gaia e o Sporting Clube de Coimbrões, 
no valor de € 33.210,00 (trinta e três mil du-
zentos e dez euros), para apoio à realização de 
obras, nos termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o CENTro SoCIAL E pAroQuIAL DA IgrE-
JA Do SENhor DA vErA CruZ Do CANDAL 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESENvoLvI-
MENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS 
EDoC/2017/66561
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato programa a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia e o Centro Social e 
paroquial da Igreja do Senhor da vera Cruz do 
Candal, no valor de € 60.000,00 (sessenta mil 
euros), para apoio ao investimento, nos termos 
apresentados.
CoNTrATo progrAMA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o 
CENTro pAroQuIAL S. JoÃo BApTISTA DE 
CANELAS pArA ApoIo FINANCEIro Ao DE-
SENvoLvIMENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS 
EDoC/2017/66559
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
o Senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela 
Moura relativamente ao presente assunto e ao 
seguinte, disse tratar-se de um apoio à ativi-
dade regular das instituições, perguntando se 
relativamente às outras instituições ou IpSS’s, 
existe um plano de apoio idêntico a este, por-
que em algumas refere-se a melhoria da quali-
dade das responsabilidades sociais, outras es-
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tão relacionadas com a situação de debilidade 
financeira.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues disse que o apoio ao 
desenvolvimento das atividades difere de ins-
tituição, por exemplo, no Candal essa necessi-
dade não se verifica porque é uma instituição 
que vive com alguma tranquilidade do ponto 
de vista das despesas correntes. Que em ou-
tras, que têm poucas valências contratualiza-
das com a Segurança Social, a situação é mais 
instável. Disse que estas são as últimas IpSS’s 
a beneficiar de apoios financeiros e ao longo 
do ano foi feito um volume de transferências 
financeiras para as IpSS’s muito significativo, 
que tentou cobrir as necessidades. Disse que 
hoje é presente em reunião de Câmara aquelas 
que estavam “pendentes” no ano de 2017 e a 
lista de apoios será sistematizada no relatório e 
contas e diz respeito à vontade que a Câmara 
Municipal tem em apoiar as IpSS’s do concelho.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Centro 
paroquial S. João Baptista de Canelas, no valor 
de € 20.000,00 (vinte mil euros), para apoio à 
atividade regular, nos termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o CENTro SoCIAL E pAroQuIAL DE pEro-
SINho pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESEN-
voLvIMENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS
EDoC/2017/66563
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Centro 
Social e paroquial de perosinho, no valor de € 
15.000,00 (quinze mil euros), para apoio a des-
pesas correntes, nos termos apresentados.
AprovAçÃo DA CANDIDATurA NorTE-04-
-2114-FEDEr-000441 – vALorIZAçÃo DoS 
CAMINhoS DE FÁTIMA 
EDoC/2017/65244

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
14.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rELATÓrIo rEFErENTE À AvALIAçÃo Do 
pArQuE BIoLÓgICo pELo progrAMA CIÊN-
CIA vIvA 
EDoC/2017/65241
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento. 14.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
38ª. ALTErAçÃo Ao orçAMENTo DA rECEI-
TA E DESpESA Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA 
EDoC/2017/67159
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. por dele-
gação do Executivo no presidente da Câmara 
(Deliberação de 2017/10/21). 21.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento, 
por força da contabilização da distribuição de 
resultados do FAM aos Municípios.
Mais foi deliberado dar conhecimento do pre-
sente assunto à Assembleia Municipal.
o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo saiu da reunião.
MINuTA Do CoNTrATo-progrAMA No âM-
BITo Do po ApMC
EDoC/2017/66797
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Minuta de Contrato-programa no âm-
bito do po ApMC a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e as seguintes instituições: 
Centro Social e paroquial de grijó, Centro So-
cial e paroquial de gulpilhares, Abrigo Seguro, 
Fundação Ana Caetano e Salvador Caetano, 
Associação das Escolas de Torne e prado, AMI-
-Assistência Médica Internacional – gaia, Asso-
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ciação de proprietários de vila d’Este, Associa-
ção para o Desenvolvimento de olival – olival 
Social e Associação Mutualista Nossa Senhora 
de Sandim, no valor de € 1.000,00 (mil euros) 
para cada instituição, com vista à aquisição de 
arcas frigoríficas, nos termos apresentados.
o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo entrou na reunião.
CoNTrATo progrAMA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A AS-
SoCIAçÃo DESporTIvA DE grIJÓ
EDoC/2017/66748
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção Desportiva de grijó, no valor de € 6.000,00 
(seis mil euros), para apoio à reabilitação das 
instalações, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A CoNFrArIA Do SENhor DA vErA CruZ 
– DEZEMBro 2017
EDoC/2017/66850
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Con-
fraria do Senhor da vera Cruz, no valor de € 
1.000,00 (mil euros), para apoio à organização 
das Festas do Senhor da vera Cruz, nos termos 
acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA DA IgrEJA DE oLIvAL – ApoIo 
A FESTAS - DEZEMBro 2017 
EDoC/2017/66898
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Fábrica da 
Igreja de olival, no valor de € 1.000,00 (mil eu-
ros), para apoio à organização das Festas em 
honra de Nossa Senhora dos remédios de 2017, 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E oS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE AvINTES 
- DEZEMBro 2017
EDoC/2017/66689
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação humanitária dos Bombeiros voluntá-
rios de Avintes, no valor de € 9.000,00 (nove 
mil euros), para apoio à realização de obras no 
quartel operacional, nos termos acordados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo 
MuNICIpAL DE gAIA, SoLICITADo pELo Mo-
vIMENTo CIDADÃoS DE gAIA
EDoC/2017/65002
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização do auditório municipal 
de gaia, no valor de € 750,00 (setecentos e cin-
quenta euros) + IvA, solicitado pelo Movimento 
de Cidadãos de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo Mu-
NICIpAL DE gAIA, SoLICITADo pELA ESCoLA 
SECuNDÁrIA ALMEIDA gArrETT
EDoC/2017/60967
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
19.12.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização do auditório municipal 
de gaia, no valor de € 750,00 (setecentos e 
cinquenta euros) + IvA, solicitado pela Escola 
Secundária Almeida garrett, nos termos infor-
mados.
proToCoLo DE ApoIo Ao DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE A 
FuNDAçÃo Do DESporTo E o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/66643
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Apoio ao Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre a Fundação 
do Desporto e o Município de vila Nova de gaia, 
nos termos protocolados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo - 
XXIX EDIçÃo Do TorNEIo DE ANDEBoL FE-
MININo “KAKYgAIA” A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o CLu-
BE JovEM ALMEIDA gArrETT
EDoC/2017/65170
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Clube Jovem Almeida garrett, no valor de 
€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para apoio 
à realização da XXIX Edição do Torneio de An-
debol Feminino “KAKYgAIA”, nos termos apre-
sentados.

DePArTAmeNTo De ASSUNToS JUrÍDICoS
ACçÃo ADMINISTrATIvA CoMuM orDINÁ-
rIA pELo proC.º Nº. 1311/06.BEprT – uNIDA-
DE orgâNICA 5 Do TrIBuNAL ADMINISTrA-
TIvo E FISCAL Do porTo 
EDoC/2017/65016
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À 
DMAF. Ao Sr. vice-presidente. Às Águas de 
gaia. 19.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 
FINANÇAS

EXErCÍCIo DE DIrEITo DE opçÃo – FrAçÃo 
AuTÓNoMA “o” Do prÉDIo SITo NA ruA DA 
BoA NovA – 277 – 3º. FrT DrT. hABITAçÃo 32 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE  guLpILhArES E 
vALADArES
EDoC/2017/65524
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, não exercer o direito de opção na alie-
nação da fração autónoma “o” do prédio sito 
na rua da Boa Nova – 277 – 3º Frt. Drt. – habi-
tação 32, união de Freguesias de gulpilhares e 
valadares, inscrita na matriz predial urbana da 
união de Freguesias de gulpilhares e valada-
res sob o nº 8591o e descrita na Conservatória 
do registo predial sob o nº 1985, pelo preço de 
€ 36.000,00 (trinta e seis mil euros), nos ter-
mos da Informação INT-CMvNg/2017/38444 
de 18.12.2017.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 537,20 (QuINhENToS E 
TrINTA E SETE EuroS E vINTE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A pEDrogÃo grANDE, 
No DIA 08 DE DEZEMBro DE 2017, SoLICITA-
Do pELo orFEÃo DA MADALENA
EDoC/2017/64311
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
21.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 537,20 (quinhen-
tos e trinta e sete euros e vinte cêntimos), ou 
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seja, o valor de € 376,04 (trezentos e setenta e 
seis euros e quatro cêntimos) para deslocação 
a pedrogão grande, no dia 08 de dezembro de 
2017, solicitado pelo orfeão da Madalena, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 42,70 (QuArENTA E DoIS 
EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo Ao porTo, No DIA 11 DE DEZEMBro 
DE 2017, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
Do SArDÃo
EDoC/2017/64339
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 42,70 (quarenta e dois euros e se-
tenta cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 11 de dezembro de 2017, solicitado pela Es-
cola Básica do Sardão, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 37,17 (TrINTA E SETE EuroS E 
DEZASSETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
Ao gAIAShoppINg, No DIA 12 DE DEZEMBro 
DE 2017, SoLICITADo pELo LAr E CrEChE 
QuINTA DoS AvÓS
EDoC/2017/64422
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 37,17 (trinta e sete euros e dezas-
sete cêntimos), para deslocação ao gaiashop-
ping, no dia 12 de dezembro de 2017, solicitado 
pelo Lar e Creche Quinta dos Avós, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 75,51 (SETENTA E CINCo 
EuroS E CINQuENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 

DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 13 DE DE-
ZEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo CENTro 
pAroQuIAL SÃo JoÃo BApTISTA DE CANE-
LAS
EDoC/2017/64884
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 75,51 (setenta e cinco euros e 
cinquenta e um cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 13 de dezembro de 2017, solicita-
do pelo Centro paroquial São João Baptista de 
Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 146,47 (CENTo E QuArENTA E 
SEIS EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 06 
DE DEZEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo 
AgrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS
EDoC/2017/63551
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 146,47 (cento e quarenta e seis 
euros e quarenta e sete cêntimos), para deslo-
cação ao porto, no dia 06 de dezembro de 2017, 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ca-
nelas, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 761,95 (SETECENToS E 
SESSENTA E uM EuroS E NovENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 08 DE DEZEMBro DE 2017, SoLICI-
TADo pELA MISSÃo huMANITÁrIA MÉDICo-
-CIrÚrgICA “BE@LIvE”
EDoC/2017/64328
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 761,95 (setecentos e sessenta e 
um euros e noventa e cinco cêntimos), para 
deslocação a Lisboa, no dia 08 de dezembro 
de 2017, solicitado pela Missão humanitária Mé-
dico-Cirúrgica “BE@LIvE”, nos termos informa-
dos.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

rEQuALIFICAçÃo DA ruA MANuEL SArMEN-
To BEIrES E DA TrAvESSA DE JoSÉ FoNTA-
NA  – uNIÃo DAS FrEguESIAS DE SANTA MA-
rINhA E S. pEDro DA AFurADA 
EDoC/2017/62992
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o projeto e a transferência da 
área de 12,10m2 da DgESTE (Escola Básica Dr. 
Costa Matos) para o domínio público municipal, 
nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
1º. DE MAIo E prACETA SANTA JuSTA – FrE-
guESIA DE vILAr DE ANDorINho 
EDoC/2017/66639
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
02.11.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na rua 
1º de Maio e praceta Santa Justa, freguesia de 
vilar de Andorinho, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL, pArA CoNTrATAçÃo DA EM-
prEITADA ”ESCoLA BÁSICA Dr. CoSTA MA-
ToS – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES” – AprovAçÃo DA ATA 
Do JÚrI

EDoC/2017/39001
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 19.12.2017”
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 19.12.2017, que aprovou a ata do júri, 
propostas e anexos, relativa ao concurso públi-
co com publicidade internacional para contra-
tação da empreitada “Escola Básica Dr. Costa 
Matos – requalificação e Modernização das Ins-
talações”, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA, CoM EFEIToS A pArTIr 
DE 11 DE SETEMBro DE 2017 ATÉ Ao FINAL 
Do ANo LETIvo 2017/2018, 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 epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
21.12.2017”
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 
de 2017 até ao final do ano letivo 2017/2018, 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 MuNI-
CIpAL DE MArAvEDI, pArA o ANo LETIvo 
2017/2018, No vALor DE € 260,00 (DuZEN-
ToS E SESSENTA EuroS), SoLICITADo por 
CLArA hELENA DA SILvA FrEITAS
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EDoC/2017/60098
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina Municipal de 
Maravedi, para o ano letivo 2017/2018, no valor 
de € 260,00 (duzentos e sessenta euros), so-
licitado por Clara helena da Silva Freitas, nos 
termos informados. 
pEDIDo DE ANuLAçÃo DE MuLTAS ApLICA-
DAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICI-
pAL DE MArAvEDI, rEFErENTE Ao MÊS DE 
DEZEMBro A ToDoS oS uTENTES
EDoC/2017/65718
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de anulação de multas aplica-
das a todos os utentes, pela utilização da pisci-
na Municipal de Maravedi, referente ao mês de 
dezembro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, pArA o ANo LETIvo 
2017/2018, No vALor DE € 2.550,00 (DoIS 
MIL QuINhENToS E CINQuENTA EuroS), So-
LICITADo pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS Do 
INFANTÁrIo DA ESCoLA prEpArATÓrIA DE 
CANELAS – CASA DAS hISTÓrIAS, IpSS
EDoC/2017/56170
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa pela utilização da piscina Municipal 
de vila d’Este, durante o ano letivo 2017/2018, 
no valor de € 2.550,00 (dois mil quinhentos e 
cinquenta euros), solicitado pela Associação 
de pais do Infantário da Escola preparatória de 
Canelas – Casa das histórias, IpSS, nos termos 

informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNTe

rEvogAçÃo DE DECISÃo DE INDEFErIMEN-
To/propoSTA DE DEFErIMENTo DE ISEN-
çÃo DA TAXA DE oCupAçÃo Do ESpAço 
pÚBLICo, SoLICITADo por MArTINEZ, go-
MES E NuNEZ, LDª. proCESSo nº. 2923/17-pL 
– uNIÃo DAS FrEguESIAS DE SANTA MArI-
NhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/66766
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de isenção de paga-
mento da taxa de ocupação do espaço público, 
no valor de € 309,38 (trezentos e nove euros e 
trinta e oito cêntimos), solicitado por Martinez, 
gomes & Nunez Ld.ª– processo nº 2923/17 – pL, 
união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS A opErAçÃo urBANÍSTI-
CA, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DE CrE-
ChES DE SANTA MArINhA DE gAIA – proC.º 
2470/17pL - uNIÃo DAS FrEguESIAS DE SAN-
TA MArINhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/66765
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas, no valor de € 133,00 (cento e trinta e três 
euros), solicitado pela Associação de Creches 
de Santa Marinha de gaia – proc.º 2470/17 – pL, 
união das Freguesias de Santa Marinha e S. pe-
dro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLICI-
TADo por FErNANDo vIEIrA DA FoNSECA, 
– proC.º 2759/17-LEg – FrEguESIA DE CANI-
DELo
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EDoC/2017/66890
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo por oL CWS – SErvIçoS EMprESA-
rIAIS LDª., – proC.º 1342/17-pL – uNIÃo DAS 
FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2017/66886
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
vALor DE € 512,55 (QuINhENToS E DoZE 
EuroS E CINQuENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por pEDro MANuEL SoArES 
vIEIrA, – proC.º 1112/16-pL – FrEguESIA DE 
CANIDELo
EDoC/2017/66893
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de redução em 50% 
do pagamento da taxa municipal de urbaniza-
ção, no valor de € 512,55 (quinhentos e doze 
euros e cinquenta e cinco cêntimos), solicitado 
por pedro Manuel Soares vieira, – proc.º 1112/16 
- pL – freguesia de Canidelo, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA DE NATAL Do 
CENTro popuLAr TrABALhADorES DA 
ALAMEDA Do CEDro”, rEALIZADA No DIA 
17 DE DEZEMBro DE 2017, No vALor DE € 
52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS E SETENTA 

E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo
EDoC/2017/64348
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa de 
Natal do Centro popular Trabalhadores da Ala-
meda do Cedro”, realizada no dia 17 de dezem-
bro de 2017, no valor de € 52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela união das Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do “BAILE DE FIM DE ANo”, A rEALIZAr No 
DIA 31 DE DEZEMBro DE 2017, No vALor DE 
€ 92,39 (NovENTA E DoIS EuroS E TrINTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo CEN-
Tro CuLTurAL, oCupAçÃo E DESporTo DE 
STº. ANTÓNIo DAS ANTAS
EDoC/2017/65284
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Baile de 
Fim de Ano”, a realizar no dia 31 de dezembro 
de 2017, no valor de € 92,39 (noventa e dois 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo 
Centro Cultural, ocupação e Desporto de Stº. 
António das Antas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “FESTA DE S. goNçALo DA rASA”, 
A rEALIZAr No DIA 14 DE JANEIro DE 2017, 
No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
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Do pELA ASSoCIAçÃo S. goNçALo ANTIgA 
rASA
EDoC/2017/65950
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de taxa 
de ruído, relativa à realização da “Festa de S. 
gonçalo da rasa”, a realizar no dia 14 de janeiro 
de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela As-
sociação S. gonçalo Antiga rasa, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo Do 
vALor DE € 97,50 (NovENTA E SETE EuroS 
E CINQuENTA CÊNTIMoS) DEvIDo pELA EN-
TrADA E DE ATIvIDADES A DESENvoLvEr 
No pArQuE BIoLÓgICo, SoLICITADo pELA 
CoNFErÊNCIA DE JovENS DE S. JoÃo BAp-
TISTA DE ALDoAr
EDoC/2017/63661
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
do valor de € 97,50 (noventa e sete euros e cin-
quenta cêntimos) devido pela entrada e de ati-
vidades a desenvolver no parque Biológico, so-
licitado pela Conferência de Jovens de S. João 
Baptista de Aldoar, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DE ALoJAMENTo NA hoSpEDArIA Do 
pArQuE, No vALor DE € 280,00 (DuZENToS 
E oITENTA EuroS), SoLICITADo pELoS pLE-
BEuS AvINTENSES
EDoC/2017/52439
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
20.12.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxa de alojamento na hospedaria do par-
que Biológico, no valor de € 280,00 (duzentos 
e oitenta euros), solicitado pelos plebeus Avin-
tenses, nos termos informados.

GAIUrb UrbANISmo e HAbITAÇÃo em
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
NovEMBro 2017 
EDoC/2017/66257
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.12.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

ÁGUAS De GAIA, em,SA
rEguLAMENTo DoS SISTEMAS pÚBLICoS E 
prEDIAIS DE ABASTECIMENTo DE ÁguA E 
DE DrENAgEM DE ÁguAS rESIDuAIS Do Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
EDoC/2017/66267
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.12.2017”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a proposta Final do projeto de 
regulamento dos Sistemas públicos e prediais 
de Abastecimento de Água e de Drenagem de 
Águas residuais do Município de vila Nova de 
gaia, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 51 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. 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, hermenegilda Cunha e Silva , Diretora de 
Departamento de Administração geral e Secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo Nº 66/P/2017
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão de gestão Escolar e 
recursos Educativos nos termos da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação da pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração 
local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. A estrutura nuclear prevê a existência do car-
go de Chefe de Divisão de gestão Escolar e re-
cursos Educativos, que corresponde a cargo de 
direção intermedia de 2° grau, a exercer em co-
missão de serviço nos termos da alínea c) do n.º 
1 do artigo 4° da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
II. o cargo de direção para a Divisão de gestão 
Escolar e recursos Educativos, na sequência de 
vacatura de lugar, se encontra por ocupar;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, 
aplicável à administração local pela Lei 49/2012, 
de 29 de agosto, os cargos dirigentes podem 
ser exercidos em regime de substituição em 
caso de vacatura do lugar;
Iv. Importa, pois, prover a cargo de Chefe de Di-
visão de gestão Escolar e recursos Educativos;
v. A licenciada Sandra Maria Moreira gonçalves, 
vinculada a Administração publica é técnica su-
perior do mapa de pessoal do Município de vila 
Nova de gaia, possuindo a competência técni-
ca, aptidão, experiencia profissional e forma-
ção adequada ao exercício da respetiva função, 
como se comprova pelo curriculum vitae que 
se anexa.
Assim :
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na atual redação, aplicável à 
administração local pela Lei 49/2012, de 29 de 
agosto, nomeio em regime de substituição pelo 
período de noventa dias, no cargo de Chefe de 
Divisão de gestão Escolar e recursos Educa-
tivos a licenciada em Animação Sócio Cultural 
Sandra Maria Moreira gonçalves, técnica supe-
rior do mapa de pessoal do Município de vila 
Nova de gaia, com efeitos imediatos.
Mais determino a abertura de procedimento 
concursal para provimento do cargo em ques-
tão, após competente deliberação municipal.
paços do Município, 4 de dezembro de 2017

o presidente da Camara, Eduardo vitor rodri-
gues

DeSPACHo Nº 67/P/2017
Nomeio como representante do Município para 
efeitos de vinculação na conferência decisó-
ria a que alude o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, que estabelece o 
regime de regularização de Estabelecimentos 
e Explorações, a Diretora Municipal de urbanis-
mo e Ambiente, Eng.ª Luísa Aparício.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 5 de 
dezembro de 2017.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo Nº 68/DmT/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 18 de dezembro a 22 de dezembro de 2017, 
delego transitoriamente. as minhas competên-
cias próprias e subdelegadas, no Senhor Eng.º 
Jorge Manuel Dias de Sousa pereira, Técnico 
Superior.
vila Nova de gaia, 04 de dezembro de 2017
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, (Susana paulino)

DeSPACHo Nº 69/PCm/2017
Considerando que,
A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, veio intro-
duzir um novo regime normativo de enquadra-
mento da delegação de competências, através 
da sua contratualização, possibilitando que os 
órgãos dos municípios deleguem competências 
nos órgãos das freguesias;
Se impõe, neste momento, a reanálise dos acor-
dos de execução em vigor;
o artigo 122°, n.º 2 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aplicável às delegações le-
gais, estabelece que o município e as fregue-
sias envolvidas devem, conjuntamente, realizar 
um trabalho prévio de estudo e de preparação 
dos acordos de execução para, nomeadamen-
te, avaliar os recursos humanos, patrimoniais e 
financeiros necessários para a concretização de 
tal delegação.

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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Determino a constituição de uma equipa de tra-
balho, composta pelos seguintes elementos:
- António rocha Chefe de gabinete - Coorde-
nador
- Ana paula guedes - Diretora de Departamento
- Claro Costa - Diretor de Departamento
- Fernanda ribeiro - Técnica Superior
- rita Diogo - Diretora de Departamento
Em representação das Juntas/uniões de Fre-
guesia:
- Dário Silva - presidente da Junta de Freguesia 
de oliveira do Douro
- Maria José gamboa - presidente da Junta de 
Freguesia de Canidelo
Determino ainda o agendamento das reuniões 
de trabalho, a ter lugar na sala de reuniões da 
DMAF, nas datas a seguir indicadas:
- Dia 07 de dezembro de 2017 às 09.30 horas;
- Dia 11 de dezembro às 14.30 horas, sendo esta 
última reunião destinada a aprovar a minuta a 
apresentar a deliberação dos órgãos autárqui-
cos.
Mais determino que a proposta de alteração te-
nha a colaboração, pronta e atempada, de to-
dos os serviços municipais sempre que, para o 
efeito, sejam interpelados pela referida equipa.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 06 de 
dezembro de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo Nº 70/Dme/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 27 e 29 de dezembro de 2017, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 19 de dezembro de 2017
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, (Eng.ª rosa Dias)

DeSPACHo Nº 71/DmAF/2017
Considerando que:
1. para encerramento de um ano económico e 
abertura de um novo ano, são necessários di-
versos procedimentos contabilísticos;

2. Só após o encerramento do último dia de tra-
balho do ano económico se pode proceder às 
operações de fecho desse ano;
3. As aplicações informáticas poCAL e de 
Aprovisionamento se encontram interligadas e, 
como tal, é necessário, previamente, efetuar os 
procedimentos de transição de ano da aplica-
ção de Aprovisionamento;
4. A implementação do SNC coincide com a 
abertura do novo ano económico;
5. os documentos contabilísticos (pC, rEC/
rED, gr, Faturas) que não tiveram o seu térmi-
nus no ano que finda, têm que transitar para o 
ano seguinte;
6. realizada a transição da documentação, a 
mesma terá de ser testada e verificada a fiabili-
dade das operações realizadas;
7. os procedimentos/tarefas que são realizados 
são complexos e morosos;
8. Ninguém pode estar a trabalhar nas aplica-
ções de contabilidade no momento da execu-
ção daquelas operações.
Determino:
a) o impedimento, de todos os Serviços da Au-
tarquia, de trabalharem nas aplicações de con-
tabilidade não podendo haver quaisquer regis-
tos quer de receita, quer de despesa no dia 4 
de janeiro de 2018.
b) Que a partir do dia 2 de janeiro de 2018 a Di-
visão de Sistemas de Informação fique de pre-
venção para que, logo que lhe seja solicitado 
pelo Departamento de planeamento e Controlo 
Financeiro, proceda á realização dos procedi-
mentos informáticos necessários para que às 
8h e 30m do dia útil seguinte à solicitação, to-
dos os Serviços da Autarquia tenham ao dis-
por as ferramentas informáticas necessárias ao 
atendimento dos Munícipes.
vila Nova de gaia, 21 de dezembro de 2017
A Diretora Municipal de Administração e Finan-
ças, (Manuela garrido)

DeSPACHo Nº 72/DeVS/2017
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
42.° do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 
07 de Janeiro que aprova o Código de proce-
dimento Administrativo e no n.º 1 do artigo 19.° 
da Lei n.º 49/2012 de 29 de Agosto, designo 
José Luís Carvalho Costa, técnico superior des-
ta Camara Municipal, para exercer funções em 
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suplência durante a minha ausência por motivo 
de ferias, no período de 27 de dezembro a 29 
de setembro, inclusive.
vila Nova de gaia, 21 de dezembro de 2017
o Chefe Divisão de Espaços verdes e Salubri-
dade, (Antonio Jorge Leitão Dias)

C.2. orDeNS De SerVIÇo

orDem De SerVIÇo N.º 41/2017
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos no Departamento de Administração geral, 
determino a mobilidade interna do trabalhador 
Manuel pereira Fonseca, assistente operacio-
nal, com o n.º de ordem 1485, para o referido 
Departamento, a partir do dia 28 de novembro 
de 2017, deixando a Divisão de Manutenção de 
Equipamentos.
Município de vila Nova de gaia, 27 de novem-
bro de 2017.
o vereador, no uso das competências dele-
gadas e subdelegadas pelo Despacho n° 47/ 
pCM/2017, de 27 de outubro, Manuel Antonio 
Correia Monteiro.

orDem De SerVIÇo N.º 42/2017
Com vista ao reforço de meios humanos no 
gabinete do Senhor vereador Arq.º. valentim 
Miranda determino que a trabalhadora Carla 
Maria Martins Luzia, assistente técnica, com o 
n.º de ordem 3205, passe a exercer funções no 
referido gabinete, com efeitos à data de 6 de 
dezembro de 2017, deixando o Departamento 
de Administração geral.
Município de vila Nova de gaia, 6 de dezembro 
de 2017.
o vereador, no uso das competências dele-
gadas e subdelegadas pelo Despacho n° 47/ 
pCM/2017, de 27 de outubro, Manuel Antonio 
Correia Monteiro.

orDem De SerVIÇo N.º 43/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Conceção e Construção 
de Equipamentos e Espaços públicos, conside-
rando a carência de técnicos especializados na 
área de arquitetura, procede-se à mobilidade 
interna do trabalhador Luis Cardoso da rocha 
Meneses, técnico superior, com o n° de ordem 

1419, para a referida divisão, a partir do dia 11 de 
dezembro de 2017, deixando a Divisão de patri-
mónio e Expropriações.
Município de vila Nova de gaia, 7 de dezembro 
de 2017.
o vereador, no uso das competências dele-
gadas e subdelegadas pelo Despacho n° 47/ 
pCM/2017, de 27 de outubro, Manuel Antonio 
Correia Monteiro.

orDem De SerVIÇo N.º 44/2017
Considerando,
- o esforço de equilíbrio orçamental e a dispo-
nibilidade para o serviço público que a Câmara 
tem desenvolvido, processo que tem merecido 
a colaboração, empenho e esforço dos traba-
lhadores da Autarquia;
- Que os períodos de descanso intercalados 
durante o ano, ainda que breves, são compro-
vadamente benéficos para a saúde dos traba-
lhadores;
- Que nos últimos anos os trabalhadores em 
funções públicas conheceram redução do perí-
odo de férias anual;
- o interesse no conhecimento antecipado dos 
dias de dispensa ao serviço, contribuindo para 
uma melhor organização do tempo de trabalho 
e do cumprimento das respetivas atribuições;
No uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 
12 de setembro, determino concessão de ToLE-
râNCIA DE poNTo nas datas a seguir identi-
ficadas, todas em 2018, para todos os serviços 
dependentes do Município, com exceção da-
queles cuja natureza impõe que se assegure o 
interesse público ininterrupto, designadamente 
ambiente e parques urbanos, educação (pesso-
al não docente), bombeiros, polícia municipal e 
higiene pública e, nestes, os trabalhadores que, 
em tais períodos. se encontravam designados 
em escala:
• 2 de janeiro
• 12 e 13 de fevereiro
• 2 e 30 de abril
• 1 de junho
• 2 de novembro
• 24, 26 e 31 de dezembro
Mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências, 
no âmbito das suas unidades orgânicas, relati-
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vamente àqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de serviço.
Dê-se conhecimento às Empresas Municipais 
para orientação e às Juntas de Freguesia para 
informação.
Município de vila Nova de gaia, 14 de dezembro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

D.1. AVISoS
AVS-CmVNG/2017/745

ELABorAçÃo Do pLANo DE urBANIZAçÃo 
DA AvENIDA DA rEpÚBLICA – participação 
- (22 de dezembro de 2017 a 22 de janeiro de 
2018)
Torna-se público, nos termos dos artigos 76.º 
e 88.º, e para efeito do disposto no artigo 191.º 
do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que 
a Câmara Municipal de vila Nova de gaia de-
liberou, em 20 de novembro de 2017, iniciar o 
procedimento de elaboração do plano de ur-
banização (pu) da Avenida da república, nos 
termos da Informação n.º 19/DMuA/2017 de 
10/11/2017, estabelecendo o prazo de 90 dias 
para a sua elaboração e um período de parti-
cipação de 20 dias, tal como isentar o procedi-
mento de avaliação ambiental.
Assim, nos 20 dias após a publicação deste avi-
so em Dr, os elementos relativos ao processo 
de elaboração do pu da Avenida da república, 
estarão disponíveis para consulta na Direção 
Municipal de urbanismo e Ambiente (sita no 
Largo de Aljubarrota, n.º 13 - entre as 9h00 e as 
16h30) e em www.gaiurb.pt.
A formulação de sugestões e a apresentação de 
informações deverão ser efetuadas por escri-
to, em impresso próprio (disponível na Direção 
Municipal de urbanismo e Ambiente e em www.
gaiurb.pt), a entregar diretamente, ou através 
de correio registado, na Direção Municipal de 
urbanismo e Ambiente.
vila Nova de gaia, 21 de dezembro de 2017
o presidente da Câmara, Dr. Eduardo vítor ro-
drigues
Data de publicitação: 22/12/2017

AVS-CmVNG/2017/746
ALTErAçÃo Do pLANo DIrETor MuNICIpAL 
- DISCuSSÃo pÚBLICA - (29 de dezembro de 
2017 a 9 de fevereiro de 2018)
Torna-se público, em cumprimento do dispos-
to no n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião pública de 20 
de novembro de 2017, deliberou a abertura do 
período de discussão pública da proposta de 
alteração do plano Diretor Municipal (pDM) de 
acordo com a informação n.º 16/DMuN2017 e 
fixou, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 

D. AvISoS E EDITAIS
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89.º do referido decreto-lei, um período de 30 
dias para apresentação de reclamações, obser-
vações ou sugestões.
Assim, durante 30 dias, com início no 5.º dia 
após publicação deste aviso em Dr, os elemen-
tos relativos ao processo de alteração do pDM 
estarão disponíveis para consulta na Direção 
Municipal de urbanismo e Ambiente (sita no 
Largo de Aljubarrota, n.º 13 - entre as 9h00 e as 
16h30), e nas páginas eletrónicas do município 
(www.cmgaia.pt e www.gaiurb.pt).
A apresentação de reclamações, observações 
ou sugestões deverá ser efetuada em impresso 
próprio (disponível na Direção Municipal de ur-
banismo e Ambiente e nas páginas eletrónicas 
do município), a entregar diretamente, ou atra-
vés de correio registado, na Direção Municipal 
de urbanismo e Ambiente.
vila Nova de gaia, 21 de dezembro de2017
o presidente da Câmara, Dr. Eduardo vítor ro-
drigues
Data de publicitação: 29/12/2017

D.2. eDITAIS

eDT-CmVNG/2017/693
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
35/88
(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 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
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 35/88 para o lote n.º 
5, requerido em nome de MArIA LuÍSA CAr-
vALho MorEIrA, que tem como objetivo;
a) retificação da área do lote, de 333m2 para 
436m2, resultante da realização de levanta-

mento topográfico de acordo com a realidade 
do local;
b) Alteração da área de implantação da habi-
tação;
c) Definição de aproveitamento do vão de te-
lhado;
d) Definição de anexo destinado a garagem e 
arrumos, no limite posterior do lote, com cerca 
de 40,80m2.
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 3835/17 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: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/694
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ALAME-
DA JArDINS D’ArrÁBIDA, no acesso ao túnel, 
junto ao nº 1120, AFurADA  
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
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- Implementação do sinal C6, com a indicação 
de 3,50 metros
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de Novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/695
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 23 respeitante 
à reunião Extraordinária realizada no dia 24 
de novembro 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, 30 de novembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/696
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
CurrAL, grIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de novembro de 2017, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
 - Implementação de sinal vertical de paragem 
obrigatória (B2) na rua do Curral ângulo com a 
rua D. rodrigo Sanches, Freguesia de grijó
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/697
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - rAMpA 
DA ALDEIA NovA, grIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de novembro, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- rampa da Aldeia Nova, em grijó - Trânsito 
proibido a veículos de peso total superior a 3,5 
toneladas. 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/698
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
TourAL, grIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de novembro, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de sinalização de Trânsito 
proibido a veículos de peso total superior a 
3,5t, exceto os veículos de recolha de resíduos 
sólidos urbanos, na rua do Toural, Freguesia de 
grijó.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/699
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DoS ArCoS DA AMorEIrA, grIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de novembro, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de sinal vertical de paragem 
obrigatória (B2) na rua dos Arcos da Amoreira 
ângulo com a rua da porfia, Freguesia de grijó.
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para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/700
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DAS CASTANhEIrAS, vALADArES
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Sinalização vertical de proibição de exceder 
a velocidade máxima de 40 quilómetros hora, 
no troço compreendido entre o entroncamento 
com a rua professor Amadeu dos Santos e a 
rua André Cunha.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de Novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/12/2017

eDT-CmVNG/2017/701
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DE DoMINgoS MoNTEIro, FrEguESIA DA 
uNIÃo DAS FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE gAIA
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de novembro de 2017, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de um sinal vertical de cedên-
cia de passagem (sinal de trânsito B1) na rua 
de Domingos Monteiro, de acordo com o es-
quema em anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 05/12/2017

eDT-CmVNG/2017/702
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 

prÍNCIpE, FrEguESIA DA uNIÃo DAS FrE-
guESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE gAIA
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de novembro de 2017, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de um sinal vertical de Stop na 
rua do príncipe (no entroncamento com a rua 
de S. Martinho), de acordo com o esquema em 
anexo 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de novembro de 2017,  
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 05/12/2017

eDT-CmVNG/2017/703
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DAS EIrAS, FrEguESIA DA uNIÃo DAS FrE-
guESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE gAIA
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de novembro de 2017, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de dois sinais verticais de Stop 
na rua das Eiras, de acordo com o esquema em 
anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de novembro de 2017,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 05/12/2017

eDT-CmVNG/2017/704
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DE 
SErMoNDE - SErMoNDE
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
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- rua de Sermonde, desde a intersecção com a 
rua da Igreja, até à intersecção com a rua do 
Casal - Implementação de Trânsito proibido a 
veículos de peso total superior a 3,5t, exceto, a 
veículos de emergência e de recolha de r.S.u
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 30 de Novembro de 2017 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 06/12/2017

eDT-CmVNG/2017/705
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
CoMBATENTES Do uLTrAMAr DA AFurADA, 
AFurADA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
-Implementação do sinal C1 (sentido proibido), 
no sentido Nascente/poente
-Implementação do sinal B1 (cedência de pas-
sagem) no sentido poente/Nascente
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de Novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 06/12/2017

eDT-CmVNG/2017/706
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS – pEroSINho
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do Sinal B2 (STop) na rua de 
guimarães, junto à intersecção com a rua Du-
arte oliveira
- Implementação do sinal B2 STop, na rua das 
Lavouras, junto à intersecção com a rua Duarte 
oliveira
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 30 de Novembro de 2017  
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

Data de publicitação: 06/12/2017

eDT-CmVNG/2017/707
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
LAgoÍNhA – grIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Trânsito proibido a veículos de peso total su-
perior a 3,5T, exceto a veículos de recolha de 
resíduos sólidos urbanos, designadamente, a 
implementação de 2 sinais C6, com a indicação 
de 3,5T (trânsito proibido a veículos de peso to-
tal superior a 3,5T, exceto veículos de recolha 
de resíduos sólidos urbanos), designadamente, 
1 junto à intersecção da rua da Lagoínha/rua 
Loureiro de Baixo e 1 junto à intersecção da rua 
da Lagoínha/rua da Lagoa, referentes à exten-
são da faixa de rodagem com a largura de 3,00 
metros, bem como 1 sinal C6 com a indicação 
de (3,5T, a 260 metros, a veículos de peso total 
superior a 3,5T exceto veículos de recolha de 
resíduos sólidos urbanos), junto à intersecção 
da rua da Lagoínha com a rua dos Canaviais
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 30 de Novembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 06/12/2017

eDT-CmVNG/2017/711
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, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1, e n.º 3 do artigo 112º do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, a Matilde Lo-
pes ribeiro, com última morada conhecida na 
rua do Monte grande, n.º 263, 1.º Dt.º, olival, de 
que no âmbito da instrução do procedimento 
administrativo relativo ao processo de despejo 
n.º 3797/Jur/16, o Conselho de Administração 
da “gaiurb, EM” em reunião de 19.09.2017 deli-
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berou aprovar o projeto de decisão relativo ao 
despejo do seu agregado familiar, tendo como 
consequência resolução do contrato de arren-
damento e a posse administrativa da habitação.
Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 122º do Có-
digo do procedimento Administrativo aprova-
do em anexo ao Decreto-Lei n.º 04/2015 de 07 
de Janeiro, no sentido de garantir a possibili-
dade de contradizer os factos que conduziram 
ao projeto de decisão, poderá v. Exa, querendo, 
exercer o direito de audiência prévia, o qual, a 
acontecer, deverá seguir a forma escrita em 10 
(dez) dias úteis, a contar da data da afixação do 
presente Edital.
Notifica-se ainda, de que o processo poderá ser 
consultado em dias úteis das 10h00 às 12h00 e 
das 14h30 às 16h00 no Departamento de habi-
tação Social da gaiurb, nas instalações sitas na 
rua Capitão Leitão, n.º 94, vila Nova de gaia.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1228
vila Nova de gaia, 30-11-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/12/2017

eDT-CmVNG/2017/712
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação e muro sito no ângulo da rua Cami-
lo Castelo Branco (S/N.º) com a rua Covinhas 
(S/N.º ) e rua de Novais (S/N.º), da união de 
freguesias de  vilar do paraíso / Mafamude, vila 

Nova de gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 668/vT/2015, foi pelo despa-
cho do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro, de 22/09/2017, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edifi-
cação, a título oficioso, 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 es-
tado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 26 de 
fevereiro de 2018, pelas 09h45m, sendo que, 
de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele di-
ploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 
véspera da data da sua realização, ser indicado 
um perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/36191
vila Nova de gaia, 27-11-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/12/2017

eDT-CmVNG/2017/713
(proC. 734/vT/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
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d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do processo Administrativo nº 734/
vT/2016, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 2017/11/16, foi proferida a seguinte 
decisão final:
“Em 06.01.2017 foi realizada, a título oficioso, 
na sequência da participação efetuada por um 
particular, uma vistoria ao imóvel sito na rua 
Alexandre Braga, n.ºs 104 e 106, da freguesia de 
Santa marinha e S. pedro da Afurada, vila Nova 
de gaia, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do regime Ju-
rídico de urbanização e de Edificação (rJuE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se re-
mete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa um 
imóvel térreo, de construção antiga, implanta-
do à face da via pública, de 3 frentes, devoluto, 
e destinado a uma antiga habitação.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, no que deve relevar 
para a apreciação da matéria em causa, que é 
naturalmente a relação do imóvel com os es-
paços público e privados adjacentes, que após 
análise na sua generalidade e na sua especifi-
cidade das patologias elencadas pelos peritos, 
se conclui que as mesmas provocam relevante 
insalubridade e insegurança no local, compro-
metendo ainda de forma significativa o arranjo 
estético do imóvel em questão.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 22.08.017, efetuada au-
diência prévia à parte proprietária, através de 
EDITAL, atendendo a que ela não é conhecida 

no procedimento, relativamente à intenção des-
te Município, lhe ordenar a realização das obras 
abaixo mencionadas, nos termos lá descritos e 
com os fundamentos lá especificados.
Não foi no entanto, por ela, deduzida qualquer 
resposta à proposta de decisão comunicada 
por aquela via.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias assinaladas no 
auto de vistoria lavrado e da insalubridade, inse-
gurança e desarranjo estético por elas provoca-
das, com fundamento no mesmo e na proposta 
de audiência dos interessados, e com base na 
presente informação, ser ordenada ao proprie-
tário (a), no prazo máximo de máximo de 30 
dias úteis, através de Edital, de acordo com o 
preconizado na alínea d) do n.º 1 do art.º 112.º do 
Código de procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
Janeiro, a execução dos seguintes trabalhos:
- EXTErIor
a) Fachadas
1. Emparedamento dos vãos com alvenaria de 
tijolo devidamente rebocada.
b) Cobertura
2. reparação das coberturas ou, em alternati-
va, a sua remoção, tratamento do coroamento 
da parte superior das paredes e impermeabili-
zação da superfície da empena nas zonas con-
finantes com edifícios de habitação existentes 
nos terrenos contíguos.
c) Logradouro
3. Limpeza do logradouro e remoção dos lixos 
para local apropriado.
- INTErIor
4. Limpeza e remoção dos lixos e dos escom-
bros para local apropriado.”
Adverte-se o destinatário (a) da ordem propos-
ta, de que, caso não cumpra voluntariamente 
com o ordenado, no prazo indicado, ficará su-
jeito (a) à instauração de processo de contra-
ordenacional pelo ilícito previsto e punido pelo 
n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do regime Ju-
rídico da urbanização e da Edificação (rJuE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, punível com coima a 
graduar entre € 500,00 e €10.000, incorrendo 
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ainda na pratica do crime de desobediência, 
nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) do Có-
digo penal, para além das obras poderem ser 
executadas coercivamente pelo Município, com 
custos a seu cargo, nos termos dos artigos n.ºs 
91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma legal.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelos 
despachos n.ºs 14/pCM/2014, de 10 de março e 
47/pCM/2016, de 17 de Março, do Senhor presi-
dente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na reunião de 25 de 
outubro de 2013.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/36494
vila Nova de gaia, 29-11-2017
Anexo: auto de vistoria

AuTo DE vISTorIA
Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezassete, compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, engenheiro civil, Albano Fernan-
do Tavares de Sousa, assistente técnico, e Fáti-
ma Alexandra Macedo de vasconcelos Correia 
de Almeida, arquiteta, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proce-
der à respetiva vistoria do prédio abaixo identi-
ficado, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 90.º do D.L 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com a redação conferida pela legislação 
subsequente. Esteve ainda presente ricardo 
Manuel Nunes pinto, vizinho e primo do quei-
xoso.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 - IDENTIFICAçÃo Do prÉDIo oBJETo DA 
vISTorIA
processo: 734/vT/2016
Localização
Arruamento principal: ruA ALEXANDrE BrA-
gA
N.º polícia: 104 e 106
Freguesia: SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 - DESCrIçÃo gErAL Do prÉDIo oBJETo 
DA vISTorIA

Descrição: No prédio objeto de vistoria existe 
uma construção de um piso, implantada à face 
da via pública e com acesso lateral ao logra-
douro posterior. Esta construção corresponde a 
uma antiga habitação e encontra-se atualmen-
te em avançado estado de degradação. Do que 
foi possível observar do terreno confinante a 
norte e da rua, no seguimento desta habitação 
e para o interior do terreno, existe uma outra 
construção de desenvolvimento linear ao lon-
go da extrema norte do prédio que origina uma 
empena com cerca de dois metros sobre o ter-
reno confinante.
Construtivamente o edifício apresenta paredes 
exteriores em alvenaria de pedra ora reboca-
da e pintada ora aparente. A cobertura possui 
estrutura em madeira revestida com telha ce-
râmica. os vãos do edifício encontram-se des-
tituídos das caixilharias de portas e janelas, e 
o interior da habitação encontra-se totalmente 
vandalizado. A habitação não possui, atualmen-
te, ligações às redes de abastecimento de água 
e energia elétrica nem ligação à rede pública de 
drenagem de águas residuais.
(fotografia n.º 01)
N.º de pisos: 1
N.º total de unidades: 1
uso da unidade objeto da vistoria: habitação, 
devoluta.
3 - DESCrIçÃo Do ESTADo gErAL DAS CoN-
DIçÕES DE SEgurANçA, DE SALuBrIDADE E 
DE ESTÉTICA Do prÉDIo oBJETo DA vISTo-
rIA
3.1. - EXTErIor
a) Fachadas
vãos destituídos de caixilharias, de portas e de 
janelas, permitindo o acesso indevido ao inte-
rior da habitação. (fotografia n.º 02, 03, 06 e 
08)
b) Cobertura
Colapso de partes da cobertura e tetos, nome-
adamente ao nível da cobertura da habitação 
situada à face da rua, bem como abatimentos e 
deformações que indiciam degradação e apo-
drecimento das partes remanescentes da es-
trutura em madeira das coberturas. Zonas do 
telhado sem as telhas de revestimento da co-
bertura. (fotografia n.º 02, 07, e 09)
c) Logradouro
Lixos acumulados no logradouro e invasão do 
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terreno por vegetação espontânea. (fotografia 
n.º 04 e 05)
3.2. - INTErIor
o interior da habitação situada à face da rua 
encontra-se totalmente vandalizado e existem 
lixos e escombros acumulados no seu interior, 
representando um foco de insalubridade local 
com perigo para a saúde pública. (fotografia n.º 
08 a 12)
3.3. - IDENTIFICAçÃo Do ESTADo DE CoN-
SErvAçÃo
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.3.1. - o estado de conservação é: Não aplicá-
vel (não foi possível o acesso ao interior da to-
talidade dos edifícios existentes)
4 - DESCrIçÃo DAS oBrAS prECoNIZADAS
4.1. - EXTErIor
a) Fachadas
Emparedamento dos vãos com alvenaria de ti-
jolo devidamente rebocada.
b) Cobertura
reparação das coberturas ou, em alternativa, 
a sua remoção, tratamento do coroamento da 
parte superior das paredes e impermeabiliza-
ção da superfície da empena nas zonas confi-
nantes com edifícios de habitação existentes 
nos terrenos contíguos.
c) Logradouro
Limpeza do logradouro e remoção dos lixos 
para local apropriado.
4.2. - INTErIor
Limpeza e remoção dos lixos e dos escombros 
para local apropriado
5 - prAZo pArA A rEALIZAçÃo DA5 oBrAS 
prECoNIZADAS
o prazo para realização dos trabalhos é de 30 
dias.
6 - QuESIToS ForMuLADo5 pELo proprIE-
TÁrIo
o proprietário do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
7 - DoCuMENToS ANEXoS
7.1. - relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões)
(Albano Fernando Tavares de Sousa)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 

Correia de Almeida, relatora)
Data de publicitação: 11/12/2017

eDT-CmVNG/2017/714
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
02/89
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 21 
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 2/89 para o lote 
n.º 10, requerido em nome de pEDro DANIEL 
CoSTA MorEIrA, que tem como objetivo a al-
teração da área do lote, de 372m2 para 344m2, 
resultante da realização de levantamento topo-
gráfico, em função da realidade do 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 4436/17 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: 11/12/2017

eDT-CmVNG/2017/715*
ENg.º. SErAFIM SILvA MArTINS, prESIDEN-
TE Do CoNSELho DE ADMINISTrAçÃo DE 
"ÁguAS DE gAIA, EM, S.A".
TorNA pÚBLICo nos termos do n.°1 do art.º 
17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, 
os resultados obtidos nas análises efetuadas à 
água destinada ao consumo humano de 1 de ju-
lho até 30 de setembro de 2017.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2017.
o Conselho de Administração, Águas de gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 11/12/2017
*ver mapas nas últimas páginas do boletim

eDT-CmVNG/2017/716
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - CAMI-
Nho DA CArrEIrA vELhA – vILAr Do pA-
rAÍSo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 24 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Sinal C8 a implementar nos dois sentidos, do 
Caminho da Carreira velha, em vilar do paraíso, 
na extensão da via que permite apenas a circu-
lação a veículos, com largura inferior a 2 metros

para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 05 de Dezembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 11/12/2017

eDT-CmVNG/2017/717
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
MANuEL MArQuES goMES - CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 24 de Novembro de 2017, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
rua Manuel Marques gomes – entre o restabe-
lecimento do arruamento e a Avenida Afonso 
de Albuquerque:
- Sinal de proibição C1 - sentido proibido, orien-
tado no sentido sul-norte no entroncamento 
com o restabelecimento do arruamento;
- Sinal de cedência de passagem B2 - STop, 
orientado no sentido norte-sul no entronca-
mento com o restabelecimento do arruamento
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 05 de Dezembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 11/12/2017

eDT-CmVNG/2017/718
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à Ata nº 21 respeitante à reu-
nião ordinária realizada no dia 6 de novembro 
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, 6 de dezembro de 2017.
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o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 12/12/2017

eDT-CmVNG/2017/719
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 24 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 4 de dezem-
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, 4 de dezembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 12/12/2017

eDT-CmVNG/2017/720
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 artigo 166º 
do Código da Estrada, de que fica notificado 
IhrAN Zoro BoroCEL, na qualidade de sujei-
to ativo, com última morada conhecida na rua 
pinheiro de Campanhã, casa 5 – porto, de que 
a polícia Municipal de vila Nova de gaia remo-
veu no dia 02/03/2016, ao abrigo do art.º 164 
do Código da Estrada, da artéria s/ denomina-
ção oficial, junto ao Lidl de Mafamude para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, de matrícula 05-15-BZ, marca re-
nault, modelo 19, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º 163º do Código da Estrada
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 átrio dos paços do Concelho, e 
publicitado no Boletim Municipal
proc. n.º 013/vA/2016
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1239
vila Nova de gaia, 11-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/12/2017

eDT-CmVNG/2017/721
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 nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
JoSÉ ILÍDIo pINTo, com última morada conhe-
cida na praceta Júlio Duarte, 93 – r/C Dt.º Tras. 
– Santa Marinha, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 02/05/2017, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua 1º de Maio, freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de passageiros, marca Fiat modelo punto, 
matrícula 40-02-MT, por se encontrar estacio-
nado em infração ao art.º50º nº1 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 no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho e Boletim Municipal
proc. nº 039/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1241
vila Nova de gaia, 11-12-2017
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Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/12/2017

eDT-CmVNG/2017/722
proJETo DE rEguLAMENTo QuE proCEDE 
À CrIAçÃo Do progrAMA MuNICIpAL DE 
ESTÁgIoS proFISSIoNAIS rEMuNErADoS
publicitação do Início do procedimento e parti-
cipação 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 Extraordi-
nária realizada no dia 24 de novembro de 2017, 
deliberou, com efeitos imediatos, aprovar o iní-
cio do procedimento conducente à elaboração 
do projeto de regulamento que procede à cria-
ção do programa Municipal de Estágios profis-
sionais remunerados. 
o programa de Estágios que se visa regulamen-
tar deverá desenvolver-se nos serviços afetos à 
orgânica da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, ou em entidades de acolhimento externas, 
e tem como principal objetivo contribuir para 
a integração de jovens desempregados de vila 
Nova de gaia no mercado de trabalho, através 
da sua participação em projetos de formação 
prática em contexto de trabalho, que comple-
mentem a sua qualificação anteriormente ad-
quirida.
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 con-
tributos para a elaboração do referido regula-
mento, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente Edital, através 
de requerimento escrito dirigido ao Exmo. Se-
nhor presidente da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, com as menções constantes no 
artigo 102.º do CpA e remetido para o endere-
ço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou entregue no 
gabinete de Apoio ao Munícipe.
vila Nova de gaia, paços do Município, 7 de de-

zembro de 2017
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, Eduardo vítor rodrigues.
Data de publicitação: 12/12/2017

eDT-CmVNG/2017/723
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 nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notifica-
da pAuLA CrISTINA BrANDÃo SouSA, com 
última morada conhecida na rua Tapada da 
Marinha, 206 BL 3 r/C Esq.º - Madalena, na 
qualidade de proprietária conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a polícia Municipal de vila Nova de gaia 
removeu no dia 10/05/2017, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua prof. urbano 
Moura, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-
ros, marca renault, modelo Megane, matrícula 
28-75-vB, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º49º nº1 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 no átrio dos paços do Concelho e 
Boletim Municipal
proc. nº 036/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1238
vila Nova de gaia, 11-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/12/2017

eDT-CmVNG/2017/727
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-
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cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
JorgE LuIS goMES DA CoSTA, com última 
morada conhecida na rua Felizardo de Lima, n.º 
71 – Santa Marinha, na qualidade de proprietá-
rio conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 13/07/2017, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da Avenida da república, freguesia de Mafamu-
de, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca CITroEN, mo-
delo ZX, matrícula 20-49-AZ, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º 48, n.º 4 do 
Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo
proc. n.º 034/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1259
vila Nova de gaia, 13-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/12/2017

eDT-CmVNG/2017/728
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 nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
JoSÉ ANTÓNIo DA SILvA FrEITAS, com últi-
ma morada conhecida na rua do Emissor, 132 
BL A piso 0 Esq.º - Canidelo, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
26/09/2017, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua do Fontão, freguesia de Ca-

nidelo, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca Fiat modelo 
500, matrícula 58-30-Ir, por se encontrar esta-
cionado em infração ao art.º163º do Código da 
Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
proc. nº 041/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1252
vila Nova de gaia, 12-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/12/2017

eDT-CmVNG/2017/729
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 
JoÃo FILIpE pErEIrA MArQuES, com última 
morada conhecida na rua da rechousa, 738 – 
Canelas – vila Nova de gaia, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
14/09/2017, ao abrigo do art.º 164º do Código da 
Estrada, da rua do rancho Folclórico, freguesia 
de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca hYuN-
DAI, modelo ACCENT, matrícula 49-64-hL, por 
se encontrar estacionado em infração ao sinal 
C16
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-
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forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
proc. n.º 047/DMp/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1258
vila Nova de gaia, 13-12-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/12/2017

eDT-CmVNG/2017/730
(proC. 898/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 23/11/2017, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 21 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito na rua das Cartas, lado 
direito do nº 464, da união de Freguesias de 
gulpilhares e valadares, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 898/SAL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 

Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. .
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. .
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
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(s).
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 898/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/37681
vila Nova de gaia, 12-12-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/12/2017

eDT-CmVNG/2017/731
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 08/98
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 28 
de 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 08/98 para o lote n.º 
14, requerido em nome de MoLDIFLEX - INDÚS-

TrIA DE MoLDES E FLEXogrÁFICoS, LDª., 
que tem como objetivo a ampliação da área de 
implantação, de 829,20m2 para 915,40m2 e a 
ampliação da área de construção, de 1.650m2 
para 1.744,60m2.
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 5203/17 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: 18/12/2017

eDT-CmVNG/2017/735
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 22 de janeiro de 2018, 
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 
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terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 22.01.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 14 de dezembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 21/12/2017

eDT-CmVNG/2017/736
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
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 28 de dezembro de 
2017, quinta-feira, pelas 16,00 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, 21 de dezembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 21/12/2017

eDT-CmVNG/2017/738
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
25/94
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 5 
de dezembro 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 25/94 para o lote n.º 
45, requerido em nome de JoSÉ SoArES CAr-

DoSo, que tem como objetivo a ampliação da 
mancha de implantação e a alteração da área 
de construção, de 425m2 para 705,35m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3051/17 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: 21/12/2017

eDT-CmVNG/2017/739
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 
30/11/2017, ao abrigo do art.º 164º do Código da 
Estrada, da rua Azevedo Magalhães, perto do 
n.º 89, da freguesia de oliveira do Douro para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo de matrícula 
538 BCF 67 (França), marca pEugEoT 206, de 
cor cinzento.
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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 e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 054/DMp/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2017/1268
vila Nova de gaia, 18-12-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/12/2017

eDT-CmVNG/2017/740
(proC. 399/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 18/09/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua da raposa, frente ao nº 158, Fre-
guesia de pedroso e Seixezelo, deste município
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 399/SAL/2017, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 

existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
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da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 399/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/38264
vila Nova de gaia, 15-12-2017 00:00:00 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/12/2017

eDT-CmVNG/2017/742
(proC. 520/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 29/09/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, os 
proprietários, arrendatários, usufrutuários e de-
mais titulares de direitos reais sobre o terreno, 
sito na rua da gândara, confinante a nascente 
com o n.º 89 (terreno com entrada pela rua S. 
Lourenço, nº 540), da freguesia de vilar de An-
dorinho, deste município
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 520/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
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de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados aos infratores. 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso optem por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverão comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 520/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/38395
vila Nova de gaia, 18-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/12/2017

eDT-CmVNG/2017/743
(proC. 1515/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 18/09/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua do outeiro, traseiras do n.º 
303, da freguesia de Avintes, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1515/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
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Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1515/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-

calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/38103
vila Nova de gaia, 14-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/12/2017

eDT-CmVNG/2017/744
(proC. 997/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 29/09/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, os 
proprietários, arrendatários, usufrutuários e de-
mais titulares de direitos reais sobre o terreno, 
sito na rua de Brantães, ao lado do n.º 406, da 
união de Freguesias de grijó e Sermonde, des-
te município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 997/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
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legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-

toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados aos infratores. 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso optem por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverão comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 997/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/37786
vila Nova de gaia, 12-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/12/2017

eDT-CmVNG/2017/747
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 
MArIA CELESTE SANToS ALMEIDA pErEIrA, 
arrendatário da habitação sita na rua Manuel 
pereira da Silva, bloco 1-A nº57 Cv rC, fregue-
sia de Avintes, deste Concelho, de que na se-
quência da deliberação da Câmara Municipal 
de 24 de Novembro de 2017, foi ordenado o 
despejo imediato do seu agregado familiar e 
respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe 
concedido o prazo de 90 (Noventa) dias segui-
dos, contados da data de afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habi-
tação, deixando-a livre de pessoas e de bens, 
entregando para o efeito a respetiva chave da 



75

 Nº 86 | DEZEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

rEguLAMENToS

habitação na “gaiurb, EM”, rua Capitão Leitão, 
nº 94 4400-168 vila Nova de gaia, sob pena de 
o não fazendo, o mesmo ser executado pelas 
autoridades policiais
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/2017/1265
vila Nova de gaia, 18-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/12/2017

e.1. reGULAmeNToS em CoNSULTA PÚbLICA

e.1.1. ProJeTo De reGULAmeNTo QUe Pro-
CeDe À CrIAÇÃo DA TAXA mUNICIPAL TU-
rÍSTICA De VILA NoVA De GAIA

NoTA JUSTIFICATIVA
DESIgNAçÃo: proJETo DE rEguLAMENTo 
QuE proCEDE À CrIAçÃo DA TAXA MuNICI-
pAL TurÍSTICA DE vILA NovA DE gAIA
Lei habilitante: o presente regulamento é ela-
borado ao abrigo da Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro (aprova o regime geral das taxas 
das autarquias locais) e do disposto nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da república 
portuguesa, 23.º, 25.º, n.º 1 alínea g) e 33.º, n.º 1, 
alínea k), do regime jurídico das autarquias lo-
cais (rJAL) aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e do artigo 20.º do regime finan-
ceiro das autarquias locais, estabelecido pela 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Síntese do conteúdo: procede à criação da taxa 
municipal turística de vila Nova de gaia, indi-
cando a base de incidência objetiva e subjeti-
va, o valor da taxa a cobrar, a fundamentação 
económica e financeira relativa ao seu valor, as 
isenções e sua fundamentação, o modo de pa-
gamento admitido e a não admissibilidade do 
respetivo pagamento em prestações.
Motivação do projeto: o exponencial aumen-
to da atividade turística verificado nos últimos 
anos no Norte de portugal correspondeu, em 
2016, só na área Metropolitana do porto, a um 
total de cinco milhões de dormidas de turistas 
nacionais e estrangeiros, refletindo-se com par-
ticular impacto em vila Nova de gaia que regis-
tou, nesse mesmo ano, segundo dados do INE, 
um valor próximo das 600 000 dormidas.  
E é notório que o rio Douro, o Centro histórico 
e as Caves do vinho do porto, estas situadas 
totalmente em vila Nova de gaia, figuram entre 
os locais de visita praticamente obrigatória por 
parte da generalidade dos turistas que visitam 
a Área Metropolitana do porto, o que determi-
na, a par da dinamização da economia local que 
é naturalmente de saudar e de incentivar, um 
forte aumento da pressão em infraestruturas e 
equipamentos públicos, na via pública e no es-
paço urbano em geral do Concelho.  
Daí que perante a procura quotidiana de muitos 
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milhares de turistas que acrescem à população 
local, o Município se depare, pois, na necessida-
de de reforçar substancialmente, com caráter 
estrutural, o investimento e a despesa pública 
na prestação de serviços e utilidades ineren-
tes à atividade turística, em diversos domínios 
das respetivas atribuições, de modo a garantir 
as necessárias condições de sustentabilidade e 
atratividade de vila Nova de gaia a todos os 
que a visitam, sem pôr em causa, naturalmen-
te, o equilíbrio e qualidade de vida urbana dos 
seus munícipes.
Incumbe, pois, presentemente, ao Município, 
promover um conjunto de novas atividades e 
investimentos relacionados com o turismo, que 
acarretam despesas acrescidas ao nível da se-
gurança de pessoas e bens, da manutenção e 
qualificação urbanística, patrimonial, territorial 
e ambiental do espaço público, e, bem assim, 
da oferta cultural, artística e de lazer, nessas 
despesas se incluindo, face ao desgaste ineren-
te à "pegada turística", as destinadas a prevenir 
a degradação e a sobreocupação, mormente 
nas áreas do Concelho mais procuradas. 
para efeito de cobertura dos novos custos, o 
Município de vila Nova de gaia tem de asse-
gurar, assim, novas fontes de financiamento, 
nomeadamente, de acordo com o princípio da 
justa repartição dos encargos públicos, através 
da receita decorrente da criação de uma taxa 
turística, ou seja, através de um pequeno va-
lor a imputar aos próprios turistas nacionais e 
estrangeiros que comprovadamente visitam o 
Concelho como contrapartida das utilidades 
públicas e dos serviços municipais que lhes são 
concretamente propiciados e dirigidos e que 
são geradores das novas despesas.
publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do procedimento 
Administrativo (CpA) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do pro-
cedimento deste regulamento foi aprovado 
pela Câmara Municipal, na reunião ordinária de 
6 de novembro de 2017, tendo o mesmo sido 
publicitado na Internet, no sítio institucional do 
Município de vila Nova de gaia, no período que 
decorreu entre os dias 14 e 28 de novembro 
de 2017, sem que se tenha verificado a cons-
tituição de interessados ou a apresentação de 

quaisquer contributos.
Elaborado o projeto de regulamento, o mesmo 
deverá ser submetido, pela Câmara Municipal, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos dos artigos 99.º e 101.º do CpA atra-
vés de publicação no Boletim Municipal e na In-
ternet no sítio institucional do Município.
ponderação de Custos e Benefícios – o projeto 
de regulamento não acarreta qualquer acrésci-
mo de custos para o Município para além dos 
emergentes da prestação do serviço de liquida-
ção e cobrança da taxa aos detentores de em-
preendimentos turísticos ou estabelecimentos 
de alojamento local, localizados no Município 
de vila Nova de gaia que receberão uma comis-
são de cobrança no valor de 2,5%, da receita da 
Taxa Turística, cujo valor estimado global anu-
al se estima em 1,2 milhões de euros, conforme 
fundamentação económica e financeira que in-
tegra o regulamento.
paços do Município de vila Nova de gaia, 7 de 
dezembro de 2017

prEâMBuLo
o exponencial aumento da atividade turística 
verificado nos últimos anos no Norte de portu-
gal correspondeu, em 2016, só na área Metro-
politana do porto, a um total de cinco milhões 
de dormidas de turistas nacionais e estrangei-
ros, refletindo-se com particular impacto em 
vila Nova de gaia que registou, nesse mesmo 
ano, segundo dados do INE, um valor próximo 
das 600 000 dormidas.  
E é notório que o rio Douro, o Centro histórico 
e as Caves do vinho do porto, estas situadas 
totalmente em vila Nova de gaia, figuram entre 
os locais de visita praticamente obrigatória por 
parte da generalidade dos turistas que visitam 
a Área Metropolitana do porto, o que determi-
na, a par da dinamização da economia local que 
é naturalmente de saudar e de incentivar, um 
forte aumento da pressão em infraestruturas e 
equipamentos públicos, na via pública e no es-
paço urbano em geral do Concelho.
Daí que perante a procura quotidiana de muitos 
milhares de turistas que acrescem à população 
local, o Município se depare, pois, na necessida-
de, de reforçar substancialmente, com caráter 
estrutural, o investimento e a despesa pública 
na prestação de serviços e utilidades ineren-
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tes à atividade turística, em diversos domínios 
das respetivas atribuições, de modo a garantir 
as necessárias condições de sustentabilidade e 
atratividade de vila Nova de gaia a todos os 
que a visitam, sem pôr em causa, naturalmen-
te, o equilíbrio e qualidade de vida urbana dos 
seus munícipes.
Incumbe, pois, presentemente, ao Município, 
promover um conjunto de novas atividades e 
investimentos relacionados com o turismo, que 
acarretam despesas acrescidas ao nível da se-
gurança de pessoas e bens, da manutenção e 
qualificação urbanística, patrimonial, territorial 
e ambiental do espaço público, e, bem assim, 
da oferta cultural, artística e de lazer, nessas 
despesas se incluindo, face ao desgaste ineren-
te à "pegada turística", as destinadas a prevenir 
a degradação e a sobreocupação, mormente 
nas áreas do Concelho mais procuradas. 
para efeito de cobertura dos novos custos, o 
Município de vila Nova de gaia tem de asse-
gurar, assim, novas fontes de financiamento, 
nomeadamente, de acordo com o princípio da 
justa repartição dos encargos públicos, através 
da receita decorrente da criação de uma taxa 
turística, ou seja, através de um pequeno va-
lor a imputar aos próprios turistas nacionais e 
estrangeiros que comprovadamente visitam o 
Concelho como contrapartida das utilidades 
públicas gerais e dos serviços municipais que 
lhes são concretamente propiciados e dirigidos 
e que são geradores das novas despesas.
ora, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, que aprovou o novo regime 
financeiro das autarquias locais, os Municípios 
podem criar taxas nos termos do regime geral 
das taxas das autarquias locais, incidindo sobre 
"utilidades prestadas aos particulares, geradas 
pela atividade dos municípios ou resultantes da 
realização de investimentos municipais". 
por sua vez, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 da Lei 
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova 
o regime geral das taxas das autarquias locais, 
os Municípios podem criar taxas para financia-
mento de utilidades geradas pela realização de 
despesa pública local, quando desta resultem 
utilidades divisíveis que beneficiem um grupo 
determinado de sujeitos, como é o caso, inde-
pendentemente da sua vontade.
Ainda de acordo com a mesma Lei (artigo 8.º, 

n. 1), as taxas das autarquias locais são criadas 
por regulamento aprovado pelo órgão delibera-
tivo respetivo, competindo à Câmara Municipal 
de gaia, nos termos das alíneas k) e ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das au-
tarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, elaborar e submeter à apro-
vação da Assembleia Municipal os projetos de 
regulamentos externos do Município bem como 
apresentar propostas, à mesma Assembleia, so-
bre matérias da competência desta.
No exercício desta competência, a Câmara Mu-
nicipal promoveu uma análise dos encargos em 
que incorre com as utilidades e serviços que o 
Município presta aos turistas de vila Nova de 
gaia. 
Esta análise que se encontra melhor descrita 
na fundamentação económico-financeira que 
constitui parte do presente regulamento par-
tiu de uma consideração da totalidade dos en-
cargos previstos pelo Município para 2017, nas 
opções do plano, diretamente com a atividade 
"Turismo" no valor de €443.250,00, bem como, 
deduzido este valor, com a parte remanescente 
do total geral da dotação da despesa previs-
ta, no orçamento e grandes opções do plano, 
desse ano pelo Município (€159.545.660,00) 
que deve ser imputada na sua justa proporção 
à "população turística" que dormiu na cidade 
de vila Nova de gaia e delas beneficia indireta-
mente, população esta que, de acordo com os 
últimos dados oficiais disponíveis do INE, em 
2016, correspondeu a 592.587 pessoas ou seja, 
uma média diária de 1623 turistas, correspon-
dente a 0,0053 da população global da cidade 
(302 295). 
perante os valores assim apurados, o Município 
de vila Nova de gaia considera que o princí-
pio da justa repartição dos encargos públicos 
impõe que as despesas em que incorre com a 
geração de utilidades propiciadas aos turistas 
que visitam a cidade sejam imputadas, na pro-
porção em que delas usufruem, a estes turistas 
e não, na sua totalidade, à população residente 
no Município. 
ponderando as diferentes opções, já adotadas 
nacional e internacionalmente sobre esta maté-
ria, o Município de vila Nova de gaia opta por 
consagrar uma taxa que incide exclusivamente 
sobre as dormidas em empreendimentos turís-
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ticos ou estabelecimentos de alojamento local, 
localizados no Município de vila Nova de gaia 
e opta também por não fixar um valor único da 
taxa, independentemente do número de dormi-
das do turista, de forma a garantir que o paga-
mento da taxa seja proporcional à efetiva utili-
zação da cidade, cumprindo-se, deste modo, o 
princípio da equivalência jurídica.
Com estes pressupostos e fundamentos o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia cria, pois, através 
do presente regulamento, a taxa municipal tu-
rística.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA, através de 
publicação no Boletim Municipal e na Internet 
no sítio institucional do Município. 
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33º e regime jurídico das 
autarquias locais (rJAL) aprovado pela alínea 
a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:

Artigo 1.º
objeto e Lei habilitante

o presente regulamento procede à criação da 
taxa municipal turística de vila Nova de gaia e 
é elaborado ao abrigo da Lei n.º 53-E/2006, de 
29 de dezembro (aprova o regime geral das ta-
xas das autarquias locais) e do disposto nos ar-
tigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da repú-
blica portuguesa, 23.º, 25.º, n.º 1 alínea g) e 33.º, 
n.º 1, alínea k), do regime jurídico das autarquias 
locais (rJAL) aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro e do artigo 20.º do regime 
financeiro das autarquias locais, estabelecido 
pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Artigo 2.°
Taxa municipal turística

A taxa municipal turística destina-se ao finan-
ciamento de utilidades geradas pela realização 
de despesa pública, pelo Município de vila Nova 
de gaia, com atividades e investimentos rela-
cionados com a atividade turística, sendo devi-
da em contrapartida da prestação concreta de 
serviços, nomeadamente, os disponibilizados e 

a disponibilizar no futuro, ao nível da informa-
ção e apoio ao turista, do reforço da segurança 
de pessoas e bens, da realização de obras de 
manutenção e qualificação urbanística, territo-
rial, patrimonial e ambiental do espaço público, 
e, bem assim, da criação de infraestruturas e 
polos de oferta cultural, artística e de lazer diri-
gidos aos visitantes, no concelho em geral mas 
com especial enfoque nas zonas turísticas de 
excelência, situadas no Centro histórico e nas 
extensas orlas marítima e fluvial.

Artigo 3.°
Modalidade, valor e incidência da taxa munici-

pal turística
1. A taxa municipal turística institui-se na mo-
dalidade de taxa de dormida com o valor uni-
tário de 2€ fixado nos termos da fundamenta-
ção económico-financeira constante do Anexo 
a este regulamento e que dele faz parte inte-
grante. 
2. A taxa de dormida é devida por hóspede, 
com idade superior a 14 anos, e por noite, até a 
um máximo de 7 (sete) noites por pessoa, em 
qualquer tipologia de alojamento nos empre-
endimentos turísticos e nos estabelecimentos 
de alojamento local, como tal considerados nos 
respetivos regimes jurídicos, situados no Con-
celho de vila Nova de gaia.
3. A taxa turística é aplicada a todos os hós-
pedes referidos no número anterior, indepen-
dentemente da sua nacionalidade, local de 
residência e modalidade da respetiva reserva 
(presencial, analógica, ou digital).

Artigo 4.º
Isenções

1. Ficam isentos da taxa municipal turística: 
a) hóspedes cuja estadia seja motivada por tra-
tamentos médicos, estendendo-se esta não su-
jeição a um acompanhante, ainda que o doente 
em causa não pernoite por questões de saúde, 
no respetivo estabelecimento, que apresen-
tem documento comprovativo de marcação ou 
prestação de serviços médicos ou documento 
equivalente; 
b) hóspedes portadores de deficiência, isto é, 
hóspedes que apresentem qualquer incapaci-
dade igual ou superior a 60%, desde que apre-
sentem documento comprovativo desta condi-
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ção. 

Artigo 5.º
Liquidação, cobrança e pagamento da taxa 

municipal turística
1. A liquidação e cobrança da taxa turística 
competem às pessoas singulares ou coletivas 
que explorem os empreendimentos turísticos e 
os estabelecimentos de alojamento local, que 
devem refletir, de forma autónoma, na fatura, o 
valor correspondente a esta taxa, com referên-
cia expressa à sua não sujeição a IvA.
2. Não é admitido o pagamento em prestações 
da taxa municipal turística. 
3. As entidades referidas no n.º 1 não podem 
emitir faturas respeitantes ao serviço de aloja-
mento nem aceitar o respetivo pagamento sem 
que em tais faturas esteja incluído o valor da 
taxa turística. 
4. pela prestação do serviço de liquidação e co-
brança da taxa, as entidades referidas no nº 1 
recebem uma comissão de cobrança no valor 
de 2,5%, sujeita a IvA à taxa legal em vigor. 

Artigo 6.º
Entrega da taxa turística

1. o valor da taxa turística, cobrado nos termos 
e pelas entidades referidas no artigo anterior, 
deve ser entregue ao Município de vila Nova de 
gaia até ao último dia do mês seguinte ao da 
respetiva cobrança, acompanhado de declara-
ção conforme modelo disponibilizado pelo Mu-
nicípio a apresentar por transmissão eletrónica 
de dados. 
2. o incumprimento do prazo referido no nú-
mero anterior determina o pagamento de juros 
de mora à taxa legal. 
3. A operacionalização dos procedimentos de 
liquidação, cobrança e entrega da taxa turística 
pode ser objeto de protocolo a celebrar entre 
o Município e as entidades referidas no artigo 
anterior.
 

Artigo 7.º
Fiscalização

1.Compete à Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia a fiscalização do cumprimento do disposto 
no presente regulamento, através de quaisquer 
meios legalmente admissíveis para o efeito. 
2. para efeitos do disposto no n.º anterior é re-

servado o direito ao Município de vila Nova de 
gaia de requerer informações aos empreendi-
mentos turísticos ou estabelecimentos de alo-
jamento local e aos turistas bem como de pro-
ceder a visitas ao local e a auditorias aos dados 
declarados em sede de autoliquidação, direta-
mente ou através de entidade mandatada para 
o efeito. 

Artigo 8.º
Contraordenações

É aplicável à taxa municipal turística o regime 
contraordenacional constante dos artigos 61.º e 
seguintes do regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia. 

Artigo 9.º
regime Supletivo

Em tudo quanto não se regule especificamen-
te no presente regulamento é supletivamente 
aplicável o regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no pri-
meiro dia do mês seguinte ao da sua publica-
ção. 

ANEXo
FuNDAMENTAçÃo ECoNÓMICo-FINANCEI-
rA DA TAXA MuNICIpAL TurÍSTICA 
A taxa municipal turística destina-se ao finan-
ciamento de utilidades geradas pela realização 
de despesa pública, pelo Município de vila Nova 
de gaia, com atividades e investimentos rela-
cionados com a atividade turística, sendo devi-
da em contrapartida da prestação concreta de 
serviços, nomeadamente, os disponibilizados e 
a disponibilizar no futuro, ao nível da informa-
ção e apoio ao turista, do reforço da segurança 
de pessoas e bens, da realização de obras de 
manutenção e qualificação urbanística, territo-
rial, patrimonial e ambiental do espaço público, 
e, bem assim, da criação de infraestruturas e 
polos de oferta cultural, artística e de lazer diri-
gidos aos visitantes, no concelho em geral mas 
com especial enfoque nas sua zonas turísticas 
de excelência, situadas no Centro histórico e 
nas extensas orlas marítima e fluvial.
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A metodologia utilizada para a determinação 
do valor unitário da taxa municipal turística as-
senta, tendo em conta os últimos dados dispo-
níveis, na consideração da totalidade dos en-
cargos previstos pelo Município para 2017, nas 
opções do plano, diretamente com a atividade 
"Turismo" no valor de €443.250,00, bem como, 
deduzido este valor, com a parte remanescente 
do total geral da dotação da despesa previs-
ta, no orçamento e grandes opções do plano, 
desse ano pelo Município (€159.545.660,00) 
que deve ser imputada, na sua justa proporção, 
à "população turística" que dorme no Concelho 
de vila Nova de gaia e delas beneficia indireta-
mente. 
ora, tal população, de acordo com os últimos 
dados oficiais do INE, em 2016, correspondeu 
a 592.587 pessoas, ou seja, uma média diária 
de 1623 turistas, correspondente a 0,0053 da 
população global do Concelho (302 295, cfr. 
Censos de 2011).
A proporção correspondente à quota de utili-
zação pelos turistas dos benefícios e utilidades 
gerados pela totalidade da despesa munici-
pal deverá resultar, pois, da fração do número 
médio diário de dormidas de turistas em vila 
Nova de gaia, (592.587/365=1623 turistas) so-
bre a população global do Concelho (1623/302 
295=0,0053).
Assim, aos encargos diretos com a atividade 
"Turismo" no valor de €443.250,00, adicionou-
-se o valor de €845591,99 correspondente à pro-
porção de 0,0053 da despesa global orçamen-
tada em 2017, pelo Município (€159.988.910), 
sem as referidas despesas de Turismo (0,0053 
x € 159.545.660,00) o que perfaz um montan-
te global de €1288841,99 que, quando dividido 
pela população turística anual (592587), deter-
mina o valor unitário de €2,17.
Com estes pressupostos e aplicando os crité-
rios acima descritos alcançou-se, assim, como 
se demonstra no quadro seguinte, o valor unitá-
rio do custo associado a cada dormida turística 
na cidade de vila Nova de gaia. 

Assim, perante este valor, considera-se razoá-
vel, pelo menos na fase inicial de implementa-
ção, a fixação do valor da taxa municipal turísti-
ca de vila Nova de gaia em 2€/dormida. 
A receita estimada associada ao lançamento da 
taxa fixada nestes termos, permitirá a recupera-
ção de parte dos custos suportados pelo Muni-
cípio com as utilidades geradas para o Turismo, 
num valor de cerca de 1,2 milhões. 

e.2. reGULAmeNToS em VerSÃo FINAL

e.2.1. reGULAmeNTo Do eXerCÍCIo DA ATI-
VIDADe De GUArDA-NoTUrNo No mUNICÍ-
PIo De VILA NoVA De GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião pública realizada no dia 
17 de julho de 2017, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião extraordinária 
de 16 de novembro de 2017, deliberaram apro-
var, após consulta pública, o regulamento do 
Exercício da Atividade de guarda-Noturno no 
Município de vila Nova de gaia, que se publi-
ca, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 139.º do Código do procedimento Admi-
nistrativo, o qual entra em vigor no dia seguinte 
à sua publicação no Diário da república, sem 
prejuízo de tal publicação ser igualmente feita 
no Boletim Municipal e na Internet no sítio insti-
tucional do Município.
22 de novembro de 2017 – o presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
A regulamentação do acesso, exercício e fisca-
lização pela Câmara Municipal da atividade de 
guarda-noturno no Município de vila Nova de 
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gaia, à semelhança de outras atividades ante-
riormente cometidas aos governos civis, consta 
atualmente do regulamento do Licenciamen-
to Municipal de Atividades Diversas, aprova-
do nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei 
n.º 310/2002, de 18 de dezembro, com as al-
terações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 
156/2004, de 30 de junho, 9/2007, de 17 de ja-
neiro, 114/2008, de 1 de julho, 48/2011, de 1 de 
abril, e 204/2012, de 29 de agosto.
Este regulamento carece, entretanto, de revi-
são, em face das alterações legislativas opera-
das recentemente na matéria que constitui o 
seu objeto, por diversos diplomas, nomeada-
mente, pela Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto, 
que aprovou um novo regime jurídico para a ati-
vidade de guarda-noturno, autonomizando-o, 
neste caso, do conjunto das atividades diversas 
disciplinadas pelo Decreto-Lei n.º 310/2002, de 
18 de dezembro.
Em cumprimento do artigo 44.º da Lei n.º 
105/2015, de 25 de agosto, segundo o qual os 
regulamentos municipais que regulam a ativi-
dade de guarda-noturno, deveriam ser adequa-
dos à presente lei, no prazo de 180 dias após a 
sua entrada em vigor, o presente regulamento, 
à semelhança do método adotado pelo legisla-
dor, adequa as normas vigentes ao novo regi-
me legal mediante um normativo regulamentar 
específico e independente do regulamento de 
Atividades Diversas.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
o projeto do presente regulamento foi objeto 
de consulta pública nos termos e para os efei-
tos do artigo 101.º, n.º 1 do Código do procedi-
mento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241.º da Constituição da república portugue-
sa e 25.º, n.º 1, alínea g), do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da 
Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia aprova o seguinte regula-
mento:

CApÍTuLo I
Disposições gerais

SECçÃo I
objeto, âmbito e definições

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º 
da Constituição da república portuguesa, dos 
artigos 135.º e seguintes do Código do procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 
33.º do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro e do artigo 44.° da Lei n.º 105/2015, de 25 
de agosto.

Artigo 2.º
objeto e âmbito

1 - o presente regulamento estabelece o regime 
jurídico do exercício da atividade de guarda-
-noturno no Concelho de vila Nova de gaia.
2 - A atividade de guarda-noturno só pode ser 
exercida nos termos da Lei n.º 105/2015, de 25 
de agosto e do presente regulamento e tem 
uma função subsidiária e complementar da ati-
vidade das forças de segurança.
3 - para efeitos do presente regulamento, con-
sidera-se atividade de guarda-noturno a pres-
tação de serviços de vigilância e proteção de 
bens em arruamentos do domínio público, du-
rante o período noturno, na área geográfica de 
vila Nova de gaia definida pela Câmara Muni-
cipal.
4 - A atividade de guarda-noturno é considera-
da de interesse público, sendo distinta dos ser-
viços de segurança privada.

Artigo 3.º
Conceito de guarda-Noturno

1 - Entende-se por guarda-noturno a pessoa 
singular, devidamente habilitada e autorizada a 
exercer profissionalmente as respetivas funções 
nos termos da lei e do presente regulamento.
2 - o exercício da atividade de guarda-noturno 
em vila Nova de gaia carece de licença conce-
dida pela Câmara Municipal.
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SECçÃo II
proibições e regras de conduta

Artigo 4.º
princípios gerais

1 - A atividade de guarda-noturno é uma ati-
vidade de prestação de serviços, com carácter 
civil, voluntário e privado, abrangida pela previ-
são normativa da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º 
do Código do Imposto sobre o rendimento das 
pessoas Singulares (Código do IrS).
2 - o guarda-noturno colabora com as forças e 
serviços de segurança, prestando o auxílio que 
por estes lhes seja solicitado e que se enquadre 
no âmbito das suas funções.
3 - No seu relacionamento com os cidadãos, 
o guarda-noturno atua no respeito pelos prin-
cípios da igualdade, da proporcionalidade, da 
justiça, da imparcialidade e da boa-fé.

Artigo 5.º
proibições

1 - É proibido, no exercício da atividade de 
guarda-noturno:
a) A prática de atividades que tenham por ob-
jeto a prossecução dos objetivos ou o desem-
penho de funções correspondentes a compe-
tências exclusivas das autoridades judiciárias 
ou policiais;
b) Ameaçar, inibir ou restringir o exercício de 
direitos, liberdades e garantias ou outros direi-
tos fundamentais dos cidadãos;
c) A proteção de bens, serviços ou pessoas en-
volvidas em atividades ilícitas.
2 - A atividade de guarda-noturno é exercida 
individualmente não podendo, os guardas-no-
turnos, associarem-se com objetivos empresa-
riais.
3 - É vedado ao guarda-noturno o exercício de 
quaisquer prerrogativas de autoridade pública, 
estando a sua atuação limitada pelas normas 
gerais aplicáveis aos demais cidadãos no que 
respeita, nomeadamente, ao socorro, à legítima 
defesa, à detenção de pessoas, à exclusão da 
ilicitude e da culpa, à circulação rodoviária e ao 
uso e porte de armas, salvo as exceções previs-
tas na Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto.

Artigo 6.º
Sigilo profissional

o guarda-noturno está sujeito a sigilo profissio-
nal nos termos gerais de direito.

CApÍTuLo II
Exercício da atividade de guarda-noturno

SECçÃo I
Criação e modificação do serviço de guarda-

-noturno

Artigo 7.º
Criação, modificação e extinção

1 - A criação e a extinção do serviço de guarda-
-noturno em cada localidade, bem como a fi-
xação e modificação das áreas de atuação de 
cada guarda-noturno são da competência da 
Câmara Municipal, ouvidos os comandantes da 
guarda Nacional republicana (gNr) ou da polí-
cia de Segurança pública territorialmente com-
petentes, em função da área a vigiar. 
2 - As juntas de freguesia e as associações de 
moradores podem requerer à Câmara Municipal 
a criação do serviço de guarda-noturno em de-
terminada zona, bem como a fixação das áreas 
de atuação de cada guarda-noturno. 
3 - As juntas de freguesia e as associações de 
moradores que atuam nessa localidade podem 
requerer à Câmara Municipal a modificação das 
áreas de atuação de cada guarda-noturno. 
4 - os guardas-noturnos que atuam nessa lo-
calidade podem requerer à Câmara Municipal 
a modificação das respetivas áreas de atuação.

Artigo 8.º
Deliberação de criação

1 - Da deliberação de criação do serviço de 
guarda-noturno numa determinada localidade 
devem constar: 
a) A identificação dessa localidade pelo nome 
da freguesia ou freguesias de vila Nova de gaia 
a que pertence; 
b) A definição das possíveis áreas de atuação 
de cada guarda-noturno; 
c) A referência à audição prévia dos comandan-
tes das forças de segurança territorialmente 
competentes.  
2 - A deliberação de criação ou extinção do 
serviço de guarda-noturno, bem como a de 
fixação ou modificação das áreas de atuação 
de cada guarda-noturno são publicitadas nos 
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termos legais em vigor, nomeadamente no bo-
letim municipal, em jornal local ou regional e 
edital afixado nos locais de estilo e nos sítios 
institucionais do Município e das Freguesias de 
vila Nova de gaia territorialmente abrangidas.

SECçÃo II
Licenciamento da atividade de guarda-noturno

Artigo 9.º
Licenciamento

1 - o exercício da atividade de guarda-noturno 
está sujeito a licença municipal, nos termos do 
artigo 20.° da Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto, 
cuja atribuição é da competência do presidente 
da Câmara. 
2 - A licença para o exercício da atividade de 
guarda-noturno é pessoal e intransmissível. 
3 - A atribuição de licença para o exercício da 
atividade de guarda-noturno numa determina-
da área faz cessar a anterior. 
4 - Sem prejuízo da prévia tramitação ineren-
te ao processo de recrutamento e selecção dos 
candidatos, nos termos legais, a emissão da li-
cença e do cartão de identificação com a mes-
ma validade que habilite o interessado ao exer-
cício da atividade, depende:
a) Do pagamento prévio e integral das taxas 
devidas nos termos previstos no regulamento 
de Taxas e outras receitas do Município de vila 
Nova de gaia, em vigor;
b) prova bastante da celebração de contrato de 
seguro em vigor, nos termos previstos na Lei n.º 
105/2015, de 25 de agosto.
5 - A licença de guarda-noturno tem validade 
trienal, a contar da data de emissão, sendo o 
respetivo modelo aprovado pelo presidente da 
Câmara, sob proposta dos serviços da polícia 
Municipal.
6 - o guarda-noturno comunica ao município a 
cessação da atividade até 30 dias antes dessa 
ocorrência, exceto se a cessação coincidir com 
o termo do prazo de validade da licença.

Artigo 10.º
procedimento de recrutamento e seleção

1 - Criado o serviço de guarda-noturno numa 
determinada área e definida a zona de atuação 
de cada guarda-noturno, cabe à Câmara Muni-
cipal promover o recrutamento e seleção dos 

candidatos à atribuição de licença para o exer-
cício daquela atividade. 
 2 - o recrutamento e seleção a que se refere o 
número anterior são feitos por um júri designa-
do nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 105/2015, 
de 25 de agosto, e de acordo com os critérios fi-
xados na referida Lei, compreendendo as fases 
de divulgação da abertura do procedimento, da 
admissão das candidaturas, da classificação e 
audiência prévia dos candidatos, bem como da 
homologação da classificação e ordenação fi-
nal da atribuição de licença. 
3 - A ordenação e classificação final do proce-
dimento são notificadas aos interessados e pu-
blicitadas, por afixação, na junta ou juntas de 
freguesia. 
4 - o recrutamento e a seleção obedecem 
aos princípios da liberdade de candidatura, de 
igualdade de condições e de oportunidades 
para todos os candidatos.

Artigo 11.º
Aviso de abertura

1 - o processo de recrutamento inicia-se com a 
publicação no boletim municipal, em jornal lo-
cal ou regional e a publicitação, por afixação, 
na junta ou juntas de freguesia, e no sítio insti-
tucional do Município na Internet, do respetivo 
aviso de abertura. 
2 - o aviso de abertura do processo de recruta-
mento contém os elementos seguintes: 
a) A identificação da área pelo nome da fregue-
sia ou freguesias; 
b) os métodos de seleção; 
c) A composição do júri; 
d) os requisitos de admissão a concurso; 
e) A entidade a quem devem apresentar o re-
querimento e currículo profissional, com respe-
tivo endereço, prazo de apresentação das can-
didaturas, documentos a apresentar e demais 
indicações necessárias à formalização da can-
didatura; 
f) A indicação do local ou locais onde são afi-
xadas as listas dos candidatos e a lista final de 
ordenação dos candidatos admitidos. 
3 - o prazo para apresentação de candidaturas 
é de 15 dias úteis, contados da data de publici-
tação do aviso de abertura. 
4 - Findo o prazo para apresentação das candi-
daturas, o júri elabora, no prazo de 30 dias úteis, 
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a lista dos candidatos admitidos e excluídos do 
processo de recrutamento, com indicação su-
cinta dos motivos de exclusão, depois de exer-
cido o direito de participação dos interessados, 
publicitando-a nos locais referidos no n.º 1.

Artigo 12.º
requisitos de admissão

1 - para o exercício da atividade de guarda-no-
turno o candidato deve: 
a) Ter nacionalidade portuguesa, ser cidadão 
de um Estado membro da união Europeia ou, 
em condições de reciprocidade, de país de lín-
gua oficial portuguesa; 
b) Ter mais de 21 anos e menos de 65 anos; 
c) possuir a escolaridade mínima obrigatória; 
d) possuir plena capacidade civil; 
e) Não ter sido condenado, com sentença tran-
sitada em julgado, pela prática de crime doloso 
previsto no Código penal e demais legislação 
penal; 
f) Não exercer, a qualquer título, cargo ou fun-
ção na administração central, regional ou local; 
g) Não exercer a atividade de armeiro nem de 
fabricante ou comerciante de engenhos ou 
substâncias explosivas; 
h) Não ter sido sancionado, por decisão transi-
tada em julgado, com a pena de separação de 
serviço ou pena de natureza expulsiva das For-
ças Armadas, dos serviços que integram o Sis-
tema de Informações da república portuguesa 
ou das forças e serviços de segurança, ou com 
qualquer outra pena que inviabilize a manuten-
ção do vínculo funcional, nos cinco anos prece-
dentes; 
i) Não se encontrar no ativo, reserva ou pré-
-aposentação das forças armadas ou de força 
ou serviço de segurança; 
j) Não ser administrador ou gerente de socie-
dades que exerçam a atividade de segurança 
privada, diretor de segurança ou responsável 
pelos serviços de autoproteção, ou segurança 
privado em qualquer das suas especialidades, 
independentemente da função concretamente 
desempenhada; 
k) possuir robustez física e o perfil psicológico 
para o exercício das funções, comprovados por 
atestado de aptidão emitido por médico do tra-
balho, o qual deve ser identificado pelo nome e 
número da cédula profissional, nos termos pre-

vistos na lei; 
l) Ter frequentado, com aproveitamento, curso 
de formação de guarda-noturno nos termos es-
tabelecidos no artigo 28.º da Lei n.º 105/2015, 
de 25 de agosto; 
m) Não estar inibido do exercício da atividade 
de guarda-noturno. 
2 - os candidatos devem reunir os requisitos 
descritos no número anterior até ao termo do 
prazo fixado para a apresentação das candida-
turas.

Artigo 13.º
requerimento de candidatura

1 - A candidatura à atribuição de licença é for-
malizada mediante requerimento segundo mo-
delo adequado disponível no sítio institucional 
do Município na Internet em www.cm-gaia.pt, 
dirigido ao presidente da Câmara Municipal e 
dele devem constar: 
a) Identificação e domicílio do requerente; 
b) Declaração de honra do requerente, devida-
mente assinada, da situação em que se encon-
tra relativamente às alíneas d), f), g), h), i), j) e 
m) do n.º 1 do artigo anterior; 
c) outros elementos que considere relevantes 
para a decisão de atribuição de licença. 
2 - o requerimento é acompanhado dos docu-
mentos seguintes: 
a) Currículo profissional; 
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do car-
tão de contribuinte fiscal ou do cartão de cida-
dão; 
c) Certificado de habilitações literárias; 
d) Certificado de registo criminal; 
e) Documento comprovativo da situação regu-
larizada relativamente a dívidas por impostos 
ao Estado português; 
f) Documento comprovativo da situação regu-
larizada relativamente a dívidas por contribui-
ções para a segurança social; 
g) Ficha médica de aptidão emitida por médico 
do trabalho, nos termos da Lei n.º 102/2009, de 
10 de setembro, para os efeitos da alínea k) do 
n.º 1 do artigo anterior; 
h) Certificado do curso de formação ou de atu-
alização de guarda-noturno; 
i) Duas fotografias atuais e iguais, a cores, tipo 
passe; 
j) Documentos comprovativos dos elementos 
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invocados para efeitos da alínea c) do número 
anterior. 
3 - o requerimento e os documentos referidos 
nos números anteriores, assinados pelo reque-
rente, são apresentados até ao termo do pra-
zo fixado para apresentação das candidaturas, 
podendo ser entregues pessoalmente ou pelo 
correio, com aviso de receção, atendendo-se, 
neste caso, à data do registo, sob pena de não 
ser considerada válida a candidatura. 
4 - os candidatos devem fazer constar do cur-
rículo profissional a sua identificação pessoal, 
as ações de formação com efetiva relação com 
a atividade de guarda-noturno e a experiência 
profissional. 
5 - os documentos referidos nas alíneas e), f) e 
g) do n.º 2 do presente artigo podem ser subs-
tituídos por declaração de honra do requeren-
te, sendo obrigatória a sua apresentação no 
momento da atribuição de licença.

Artigo 14.º
Métodos e critérios de seleção

1 - os métodos de seleção a utilizar obrigatoria-
mente no recrutamento são os seguintes: 
a) prova de conhecimentos, destinada a avaliar 
se, e em que medida, os candidatos dispõem 
das competências técnicas necessárias ao exer-
cício da função de guarda-noturno; 
b) Avaliação psicológica destinada a avaliar se, 
e em que medida, os candidatos dispõem das 
restantes competências exigíveis ao exercício 
da função de guarda-noturno. 
2 - Exceto quando afastados, por escrito, os mé-
todos de seleção dos candidatos que já sejam 
guardas-noturnos habilitados, são os seguintes: 
a) Avaliação curricular; 
b) Entrevista de avaliação de competências exi-
gíveis para o exercício da função. 
3 - Independentemente dos métodos aplicados 
a ordenação final dos candidatos é unitária, 
sendo critérios de preferência os seguintes: 
a) Já exercer a atividade de guarda-noturno na 
localidade da área colocada a concurso; 
b) Já exercer a atividade de guarda-noturno; 
c) possuir habilitações académicas mais eleva-
das; 
d) Ter pertencido aos quadros de uma força ou 
serviço de segurança e não ter sido afastado 
por motivos disciplinares. 

4 - A classificação final, numa escala de 0 a 20 
valores, resulta da média aritmética simples ou 
ponderada das classificações obtidas na avalia-
ção curricular e na entrevista, considerando-se 
não aprovados para o exercício da atividade de 
guarda-noturno os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 10 valores. 
5 - os métodos de seleção previstos no n.º 1 po-
dem ser aplicados pelas forças de segurança, 
mediante protocolo a celebrar entre estas e a 
Câmara Municipal.

Artigo 15.º
preferências em situação de igualdade

Caso subsista uma situação de igualdade entre 
os candidatos a guarda-noturno, após a aplica-
ção dos critérios previstos no artigo anterior, 
tem preferência, pela seguinte ordem: 
a) o candidato com menor idade; 
b) o candidato com mais anos de serviço, no 
caso de se estar em presença de vários candi-
datos que anteriormente tenham exercido a ati-
vidade de guarda-noturno.

Artigo 16.º
Júri

1 - A seleção dos candidatos à atribuição de li-
cença para o exercício da atividade de guarda-
-noturno cabe ao júri composto por: 
a) presidente da Câmara Municipal, que presi-
de e que pode ser substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo vice-presidente da Câmara, 
ao abrigo do artigo 42.º do Código do procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, sem prejuízo da 
possibilidade de delegação da competência, 
nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do regime 
Jurídico da Autarquias Locais aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
b) vogal, a designar pela força de segurança 
territorialmente competente; 
c) vogal, a designar pela junta de freguesia a 
que o procedimento disser respeito. 
2 - o júri só pode funcionar quando estiverem 
presentes todos os seus membros. 
3 - Das reuniões do júri são lavradas atas, con-
tendo os fundamentos das decisões tomadas. 
4 - o júri é apoiado no processo pelo Departa-
mento de pessoal sendo secretariado por um 
vogal para o efeito escolhido ou por um fun-
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cionário designado pelo respetivo presidente 
de entre os dirigentes e técnicos superiores da-
quela unidade orgânica.

Artigo 17.º
Emissão de licença e cartão de identificação

1 - A emissão e renovação da licença e do car-
tão de identificação estão dependentes do pa-
gamento das taxas regulamentares e da prova 
de celebração de contrato de seguro nos ter-
mos previstos na lei.
2 - o presidente da Câmara Municipal atribui as 
licenças até 15 dias úteis após a publicação da 
ordenação e classificação final mediante des-
pacho que inclua a indicação do prazo para o 
seu levantamento e pagamento das taxas cor-
respondentes. 
3 - A licença será cancelada se não for levanta-
da e paga a correspondente taxa pelo interes-
sado dentro do prazo referido no número ante-
rior que, para o efeito, lhe for notificado.
4 - No momento da atribuição da licença para o 
exercício da atividade, a Câmara Municipal emi-
te o cartão de identificação do guarda-noturno. 
5 - o cartão de identificação do guarda-no-
turno tem a mesma validade da licença para o 
exercício da respetiva atividade.

Artigo 18.º
validade e renovação da licença

1 - A licença tem validade trienal, a contar da 
data da respetiva emissão. 
2 - o pedido de renovação, por igual período 
de tempo, deve ser requerido ao presidente da 
Câmara Municipal, com pelo menos 30 dias de 
antecedência em relação ao termo do respetivo 
prazo de validade. 
3 - No requerimento devem constar: 
a) Nome e domicílio do requerente; 
b) Fotografia a cores, tipo passe do requerente; 
c) Declaração de honra do requerente, da situ-
ação em que se encontra relativamente às alí-
neas d), f), g), h), i), j) e l) do n.º 1 do artigo 12.º; 
d) outros elementos considerados com rele-
vância para a decisão de renovação da licença. 
4 - o requerente tem de fazer prova de possuir, 
à data da renovação da licença: 
a) Seguro de responsabilidade civil, em vigor; 
b) Situação regularizada relativamente a dívi-
das por impostos ao Estado português; 

c) Situação regularizada relativamente a dívi-
das por contribuições para a segurança social. 
5 - Quando se verificar o não cumprimento de 
algum dos requisitos que fundamentaram a 
atribuição de licença, há lugar ao indeferimento 
do pedido de renovação no prazo de 30 dias a 
contar da data limite para o interessado se pro-
nunciar em sede de audiência prévia. 
6 - Considera-se deferido o pedido de renova-
ção se, no prazo referido no número anterior, 
o presidente da Câmara Municipal não proferir 
despacho.

Artigo 19.º
registo

1 - Tendo em vista a organização do registo na-
cional de guardas-noturnos, no momento da 
atribuição da licença para o exercício da ativi-
dade de guarda-noturno, a Câmara Municipal 
comunica à Direção-geral das Autarquias Lo-
cais, adiante designada por DgAL, sempre que 
possível por via eletrónica, os seguintes ele-
mentos: 
a) A identificação dos guardas-noturnos em 
funções na localidade; 
b) A data da emissão da licença e da sua reno-
vação; 
c) A localidade e a área para a qual é válida a 
licença; 
d) Contraordenações e sanções acessórias apli-
cadas aos guardas-noturnos, se a elas tiver ha-
vido lugar. 
2 - Independentemente da obrigação legal 
constante do número anterior, a Câmara Muni-
cipal mantém um registo devidamente atuali-
zado das licenças emitidas para o exercício da 
atividade de guarda-nocturno no Município de 
vila Nova de gaia, do qual constarão:
a) A identificação do guarda-noturno, data da 
emissão da respetiva licença e das suas renova-
ções, a localidade e a área de atuação respeti-
vas;
b) Eventuais contraordenações, coimas e san-
ções acessórias aplicadas; 
c) Força de segurança que se articula com cada 
guarda-noturno.
3 - A Base de Dados que suporta o registo mu-
nicipal é registada na Comissão Nacional de 
proteção de Dados, nos termos da Lei da pro-
teção de Dados pessoais, sendo os mesmos 
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protegidos, através de medidas de segurança 
específicas.

Artigo 20.º
Taxas

1 - pela emissão e renovação da licença e dos 
respetivos cartões para o exercício da atividade 
de guarda-noturno, são devidas as taxas previs-
tas no regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia.
2 - pela substituição ou emissão de 2.ª via do 
cartão de identificação é devida a taxa aplicá-
vel à respetiva renovação. 

SECçÃo III
Exercício da atividade de guarda-noturno

Artigo 21.º
Funções

A atuação do guarda-noturno tem objetivos 
exclusivamente preventivos, sendo as suas fun-
ções:
a) Manter a vigilância e a proteção da proprie-
dade dos moradores da sua área, com os quais 
tenha uma relação contratual;
b) prestar informações, no âmbito das respeti-
vas competências, aos seus clientes e demais 
cidadãos que se lhe dirijam;
c) No mais curto espaço de tempo, informar as 
forças e serviços de segurança de tudo quanto 
tomem conhecimento que possa ter interesse 
para a prevenção e repressão de atos ilícitos e 
das incivilidades em geral, como, ainda, receber 
informações relevantes sobre a situação de se-
gurança na sua área de atuação;
d) Apoiar a ação das forças e serviços de se-
gurança e de proteção civil quando tal lhe for 
solicitado.

Artigo 22.º
Competência territorial

1 - A competência territorial do guarda-noturno 
é limitada pela sua área de atuação.
2 - o guarda-noturno só pode atuar fora da sua 
área em situações de emergência de socorro, 
em apoio a outros guardas-noturnos territorial-
mente competentes, em substituição destes, e 
sempre que autorizado pelas forças de segu-
rança.

Artigo 23.º
Deveres

o guarda-noturno deve:
a) Apresentar-se pontualmente nas instalações 
da entidade policial territorialmente competen-
te no início e termo do serviço;
b) Manter, em serviço, sempre as necessárias 
condições físicas e psíquicas exigíveis ao seu 
cumprimento;
c) permanecer na área em que exerce a sua ati-
vidade durante o período de prestação de ser-
viço e informar os seus clientes do modo mais 
expedito para ser contactado ou localizado;
d) prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas 
forças e serviços de segurança e de proteção 
civil;
e) Frequentar quinquenalmente um curso ou 
instrução de adestramento e reciclagem orga-
nizado pelas forças de segurança com compe-
tência na respetiva área;
f) usar uniforme, cartão identificativo e crachá, 
no exercício de funções;
g) usar de urbanidade e aprumo no exercício 
das suas funções;
h)Tratar com respeito e prestar auxílio a todas 
as pessoas que se lhe dirijam ou careçam de 
auxílio;
i) Fazer prova anual, no mês de fevereiro, na Câ-
mara Municipal de gaia:
i) De que tem regularizada a sua situação con-
tributiva para com a segurança social;
ii) Da manutenção do requisito previsto na alí-
nea e) do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 105/2015, 
de 25 de agosto, mediante a apresentação do 
registo criminal, bem como da manutenção dos 
seguros obrigatórios;
j) Não faltar ao serviço sem razões ponderosas 
e fundamentadas, devendo, sempre que possí-
vel, informar com antecedência a força de se-
gurança responsável pela sua área, bem como 
os seus clientes;
k) Efetuar e manter válido um seguro de res-
ponsabilidade civil de capital mínimo de (euro) 
100 000 e demais requisitos e condições fi-
xados por portaria dos membros do governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da ad-
ministração interna, nomeadamente franquias, 
âmbito territorial e temporal, direito de regresso 
e exclusões, que garanta o pagamento de uma 
indemnização por danos causados a terceiros 
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no exercício e por causa da sua atividade.

Artigo 24.º
Identificação

No exercício da sua atividade, o guarda-noturno 
enverga uniforme e usa crachá próprio, deven-
do, ainda, ser portador do cartão de identifica-
ção, que exibe sempre que lhe seja solicitado 
pelas forças e serviços de segurança ou pelos 
munícipes.

Artigo 25.º
uniforme, crachá e cartão de identificação

o uniforme, crachá, cartão de identificação e 
quaisquer outros elementos identificativos do 
guarda-noturno são de modelo único, não se 
podendo confundir com os das forças e servi-
ços de segurança, proteção e socorro ou com 
os das Forças Armadas.

Artigo 26.º
Modelos

1 - o modelo de cartão de identificação de 
guarda-noturno é definido por portaria conjun-
ta dos membros do governo responsáveis pe-
las áreas da administração interna e das autar-
quias locais.
2 - o modelo de uniforme, crachá, identifica-
dor de veículo e de quaisquer outros elementos 
identificativos é definido por portaria do mem-
bro do governo responsável pela área da admi-
nistração interna.

Artigo 27.º
porte de arma

1 - o guarda-noturno está sujeito ao regime ge-
ral de uso e porte de arma, podendo recorrer na 
sua atividade profissional, designadamente, às 
armas da classe E previstas nas alíneas a) e b) 
do n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de 
fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 59/2007, de 4 
de setembro, 17/2009, de 6 de maio, 26/2010, 
de 30 de agosto, 12/2011, de 27 de abril, e 
50/2013, de 24 de julho.
2 - o porte, em serviço, de arma de fogo é 
comunicado obrigatoriamente pelo guarda-
-noturno à força de segurança territorialmente 
competente.

Artigo 28.º
Canídeos

1 - o guarda-noturno só pode utilizar canídeos 
como meio complementar de segurança des-
de que devidamente habilitado pela entidade 
competente.
2 - A utilização de canídeos está sujeita ao res-
petivo regime geral de identificação, registo e 
licenciamento, sendo proibida a utilização de 
cães perigosos e potencialmente perigosos.
3 - o guarda-noturno que utilize canídeos como 
meio complementar de segurança deve possuir 
um seguro de responsabilidade civil específico 
de capital mínimo de (euros) 50 000 e demais 
requisitos e condições fixados por portaria dos 
membros do governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da administração interna, nome-
adamente franquias, âmbito territorial e tempo-
ral, direito de regresso e exclusões.
4 - Em serviço o guarda-noturno apenas pode 
utilizar um canídeo.

Artigo 29.º
veículos

os veículos em que transitam os guardas-no-
turnos, quando em serviço, devem encontrar-se 
devidamente identificados.

Artigo 30.º
Compensação financeira

1 - A atividade de guarda-noturno é remunera-
da, mediante contrato, pelas contribuições das 
pessoas, singulares ou coletivas, em benefício 
de quem é exercida.
2 - o guarda-noturno passa recibos contra o 
pagamento e mantém um registo atualizado 
dos seus clientes.

Artigo 31.º
Tempo de serviço

1 - o horário de referência da prestação do servi-
ço de guarda-noturno corresponde a seis horas 
diárias, a cumprir entre as 22h00 e as 07h00.
2 - Após cinco noites de trabalho consecutivo, 
o guarda-noturno descansa uma noite, tendo 
direito a mais duas noites de descanso em cada 
mês, sem prejuízo do direito a um período de 
não prestação de 30 dias por cada ano civil.
3 - o guarda-noturno informa a Câmara Muni-
cipal e a força de segurança territorialmente 



89

 Nº 86 | DEZEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

rEguLAMENToS

competente:
a) Do horário efetivo que tenciona cumprir;
b) Até ao início de cada mês, das noites em que 
tenciona descansar;
c) Até 31 de março de cada ano, dos dias corres-
pondentes ao período de não prestação anual.
4 - Sempre que por motivo de força maior o 
guarda-noturno não possa comparecer ao ser-
viço, deve informar a força de segurança terri-
torialmente competente logo que seja possível.
5 - Nas noites de descanso, de não prestação 
de serviço ou em caso de falta ao serviço, o 
guarda-noturno é substituído por um guarda-
-noturno de área contígua, em acumulação.

CApÍTuLo III
Contraordenações

Artigo 32.º
Contraordenações e coimas

1 - De acordo com o disposto na Lei n.º 105/2015, 
de 25 de agosto, constituem contraordenações 
muito graves:
a) o exercício da atividade de guarda-noturno 
sem a necessária licença;
b) o exercício das atividades ou condutas proi-
bidas previstas no artigo 5.º;
c) o incumprimento do dever de colaboração 
com as forças e serviços de segurança previsto 
na alínea d) do artigo 23.º;
d) o incumprimento do disposto no artigo 12.º;
e) A utilização de meios materiais ou técnicos 
suscetíveis de causar danos à vida ou à inte-
gridade física, bem como a utilização de meios 
técnicos de segurança não autorizados;
2 - São graves as seguintes contraordenações:
a) o não uso de uniforme ou o uso de peças, 
distintivos e símbolos e marcas não aprovados;
b) o incumprimento dos deveres previstos nas 
alíneas b), c), e), f), i) e j) do artigo 23.º;
c) A utilização de canídeos em infração ao pre-
ceituado no artigo 28.º;
3 - São contraordenações leves:
a) o incumprimento dos deveres previstos nas 
alíneas a), g) e h) do artigo 23.º;
b) o incumprimento das obrigações, deveres, 
formalidades e requisitos estabelecidos na lei 
ou fixados no presente regulamento, quando 
não constituam contraordenações graves ou 
muito graves.

4 - As contraordenações previstas nos números 
anteriores são punidas com as seguintes coi-
mas:
a) De (euros) 150 a (euros) 750, no caso das 
contraordenações leves;
b) De (euros) 300 a (euros) 1500, no caso das 
contraordenações graves;
c) De (euros) 600 a (euros) 3000, no caso das 
contraordenações muito graves.
5 - Se o agente retirou da infração um benefício 
económico calculável superior ao limite máxi-
mo da coima, e não existirem outros meios de 
o eliminar, pode esta elevar-se até ao montante 
do benefício, não devendo a elevação exceder 
um terço do limite máximo legalmente estabe-
lecido.
6 - A tentativa e a negligência são puníveis.
7 - Nos casos de cumplicidade, de tentativa e 
negligência, bem como nas demais situações 
em que houver lugar à atenuação especial da 
sanção, os limites máximo e mínimo da coima 
são reduzidos para metade.

Artigo 33.º
Sanções acessórias

1 - Simultaneamente com a coima podem ser 
aplicadas as seguintes sanções acessórias:
a) A perda de objetos que tenham servido para 
a prática da contraordenação;
b) A suspensão, por um período não superior a 
dois anos, da licença concedida para o exercí-
cio da atividade de guarda-noturno;
c) A interdição do exercício de funções ou de 
prestação de serviços de guarda-noturno por 
período não superior a dois anos;
d) A publicidade da condenação.
2 - Se o facto constituir simultaneamente cri-
me, o agente é punido por este, sem prejuízo da 
aplicação das sanções acessórias previstas para 
a contraordenação.

Artigo 34.º
processo contraordenacional

1 - A decisão sobre a instauração dos processos 
de contraordenação, a aplicação das coimas e 
das sanções acessórias é da competência do 
presidente da Câmara Municipal.
2 - A organização e a instrução dos processos 
de contraordenação previstos na lei e no pre-
sente regulamento competem à Câmara Muni-
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cipal.
3 - o produto das coimas, mesmo quando es-
tas são fixadas em juízo, reverte em 80 % para 
o Município e 20 % para a força ou serviço de 
segurança que elaborou o auto de notícia.

Artigo 35.º
Medidas de tutela de legalidade

As licenças concedidas nos termos da lei e do 
presente regulamento podem ser revogadas 
pela Câmara Municipal, a qualquer momento, 
após a realização da audiência prévia do inte-
ressado, com fundamento na infração das re-
gras estabelecidas para a respetiva atividade 
e na inaptidão do seu titular para o respetivo 
exercício.

CApÍTuLo Iv
Fiscalização

Artigo 36.º
Entidades com competência de fiscalização

1 - A fiscalização da atividade de guarda-notur-
no compete à Câmara Municipal e às forças de 
segurança, sem prejuízo das atribuições legal-
mente cometidas a outras autoridades.
2 - As entidades referidas no número anterior 
que verifiquem qualquer infração ao disposto 
na presente lei devem elaborar o respetivo auto 
de notícia, remetendo-o à Câmara Municipal no 
mais curto prazo de tempo.
3 - As denúncias particulares relativas a infra-
ções ao disposto na presente lei são remetidas 
no mais curto prazo de tempo à Câmara Mu-
nicipal quando apresentadas junto de entidade 
diversa.

CApÍTuLo v
Disposições finais e transitórias

Artigo 37.º
Delegação e subdelegação de competências

1 - As competências atribuídas pela lei e pelo 
presente regulamento à Câmara Municipal po-
dem ser delegadas no presidente da Câmara, 
com faculdade de subdelegação nos vereado-
res.
2 - As competências atribuídas pela lei e pelo 
presente regulamento ao presidente da Câmara 
podem ser delegadas nos vereadores.

Artigo 38.º
guardas-noturnos em atividade

1 - A entrada em vigor da presente lei não pre-
judica os serviços de guarda-noturno já exis-
tentes desde que se encontrem preenchidos os 
requisitos legalmente previstos.
2 - o guarda-noturno em atividade mantém as 
suas áreas de atuação, que não são submetidas 
a concurso, passando a reger-se pelo disposto 
no presente regulamento a partir da sua entra-
da em vigor.
3 - os guardas-noturnos respeitam a idade de 
aposentação de acordo com a generalidade 
dos trabalhadores, cumprindo a legislação que 
estiver em vigor em cada momento.

Artigo 39.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regula-
mento são revogadas todas as normas relativas 
ao exercício da atividade de guarda-Noturno 
constantes de regulamentação municipal ante-
rior.

Artigo 40.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte à sua publicação.

e.2.2. ALTerA o reGULAmeNTo mUNICIPAL 
De orGANIzAÇÃo e FUNCIoNAmeNTo DA 
PoLÍCIA mUNICIPAL De VILA NoVA De GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
4 de setembro de 2017, e a Assembleia Munici-
pal de vila Nova de gaia, em reunião extraordi-
nária de 16 de novembro de 2017, deliberaram 
aprovar, após consulta pública, o regulamento 
Municipal de organização e Funcionamento da 
polícia Municipal de vila Nova de gaia, que se 
publica, nos termos e para os efeitos do dispos-
to no artigo 139.º do Código do procedimento 
Administrativo, o qual entra em vigor no dia se-
guinte à sua publicação no Diário da república, 
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sem prejuízo de tal publicação ser igualmente 
feita no Boletim Municipal e na Internet no sítio 
institucional do Município.
22 de novembro de 2017 – o presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
o Município de vila Nova de gaia, segundo 
as estatísticas dos Censos 2011, conta com 
302.295 habitantes, distribuídos por uma área 
de território de 168,5 km2 composta por quinze 
freguesias dispersas por aquela área e com ca-
racterísticas diferenciadas entre si.
Com a criação da polícia Municipal de gaia e 
concomitante aprovação do seu regulamento e 
quadro de pessoal, por deliberação da Assem-
bleia Municipal, de 8 de junho de 2000, ratifica-
da pela resolução do Conselho de Ministros N.º 
132/2000, (Diário da república n.º 237/2000, 
Série I-B de 2000-10-13), o Município de vila 
Nova de gaia passou a dispor de agentes da 
polícia Municipal com a missão prioritária de 
fiscalizar, na vasta área sob sua jurisdição, o 
cumprimento das leis e regulamentos que dis-
ciplinam as matérias relativas às respetivas atri-
buições e competências dos seus órgãos.
Ao longo do período de mais de dezasseis anos 
de vigência do regulamento Municipal de orga-
nização e Funcionamento da polícia Municipal 
de vila Nova de gaia, registaram-se, entretanto, 
profundas alterações ao ordenamento jurídico 
que rege a atividade das autarquias locais, quer 
de âmbito geral, com a reorganização adminis-
trativa do território das freguesias, a aprovação 
do regime jurídico das autarquias locais ou do 
novo Código do procedimento Administrativo 
(CpA), quer a um nível mais específico, no sen-
tido da simplificação de procedimentos, máxi-
me no âmbito do regime Jurídico da urbaniza-
ção e da Edificação (rJuE) e da denominada 
Lei do Licenciamento Zero. Com estas reformas 
assiste-se, aliás, a uma mudança de paradigma 
das relações da Administração pública com os 
particulares, em que a estes é tendencialmente 
concedida maior responsabilidade de atuação 
centrando-se, em contrapartida, a apreciação 
da legalidade, pela Administração Local, não a 
priori mas, cada vez mais, através de uma fisca-
lização sucessiva, concomitante e a posteriori. 
Daí que as funções de fiscalização, mormente 

a cargo do corpo de polícia Municipal de vila 
Nova de gaia, venham requerendo, por isso, 
não só mais recursos humanos para fazer face 
ao substancial aumento das operações de fis-
calização como, também, uma maior especia-
lização e conhecimentos técnicos próprios dos 
seus agentes.
paralelamente, também a legislação específica 
que disciplina a atividade desta polícia foi, nes-
se lapso de tempo, totalmente substituída, quer 
a relativa à definição do regime e forma de cria-
ção das polícias municipais, atualmente cons-
tante da Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, e ori-
ginariamente estabelecida pela Lei n.º 140/99, 
de 28 de agosto, quer a relativa à respetiva 
regulamentação que consta presentemente 
do Decreto-Lei n.º 197/2008, de 7 de outubro, 
que revogou o Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 
de março, quanto às regras a observar na cria-
ção de polícias municipais, e do Decreto-Lei n.º 
239/2009, de 16 de setembro, que aprovou os 
direitos e deveres dos agentes de polícia mu-
nicipal, regulando as condições e o modo de 
exercício das respetivas funções, revogando o 
Decreto-Lei n.º 40/2000, de 17 de março. 
por último, os modelos e as regras a que de-
vem obedecer os artigos de uniforme, insígnias 
e equipamentos das polícias municipais pas-
saram a estar definidos pela portaria n.º 304-
A/2015, de 22 de setembro, que revogou, sobre 
a mesma matéria, a portaria n.º 533/2000, de 1 
de agosto.
Nesta conformidade impõe-se, pois, refletir tais 
alterações legislativas no regulamento de or-
ganização e Funcionamento da polícia Munici-
pal de vila Nova de gaia porquanto a respetiva 
validade depende da sua conformidade com 
as regras previstas, nomeadamente, na Lei n.º 
19/2004, de 20 de maio e no Decreto-Lei n.º 
197/2008, de 7 de outubro, atento o disposto 
no n.º 2 do artigo 2.º deste último diploma. 
o projeto deste regulamento foi submetido a 
audiência do Sindicato Nacional das polícias 
Municipais e a consulta pública, para recolha de 
sugestões, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do CpA.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da 
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Constituição da república portuguesa e nos 
termos do artigo 11.° da Lei n.º 19/2004, de 20 
de maio, dos artigos 2.° e 3.° do Decreto-Lei n.º 
197/2008, de 7 de outubro e dos artigos 25.º, n.º 
1 alínea g) e 33.º n.º 1, alínea k) do regime Ju-
rídico das Autarquias Locais (rJAL), aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibe-
ra alterar e republicar o regulamento Munici-
pal de organização e Funcionamento da polí-
cia Municipal de vila Nova de gaia, nos termos 
seguintes:

TITuLo I
DISpoSIçÕES gErAIS

CApÍTuLo I
LEI hABILITANTE, oBJETo E CoMpETÊNCIA 

TErrITorIAL

Artigo 1.°
Lei habilitante

o presente regulamento é aprovado ao abri-
go do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da 
Constituição da república portuguesa e nos 
termos do artigo 11.° da Lei n.º 19/2004, de 20 
de maio, dos artigos 2.° e 3.° do Decreto-Lei n.º 
197/2008, de 7 de outubro e dos artigos 25.º, n.º 
1, alínea g) e 33.º, n.º 1, alínea k), do regime Ju-
rídico das Autarquias Locais (rJAL), aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.°
objeto

o presente regulamento tem por objeto a de-
finição da organização e funcionamento da po-
lícia Municipal de vila Nova de gaia criada por 
deliberação da Assembleia Municipal, de 8 de 
junho de 2000, ratificada pela resolução do 
Conselho de Ministros n.º 132/2000, publicada 
no Diário da república n.º 237/2000, de 13 de 
outubro.

Artigo 3.°
Competência Territorial

A competência territorial da polícia Municipal 
de vila Nova de gaia coincide com a área de 
circunscrição do Município, repartida pelas suas 
15 freguesias, com uma extensão geográfica de 
168,5 km2, não podendo os seus agentes atuar 
fora do respetivo território, exceto em situação 

de flagrante delito ou em emergência de socor-
ro, mediante solicitação da autoridade compe-
tente.

CApÍTuLo II
NATurEZA E CoMpETÊNCIAS

Artigo 4.°
Natureza e Atribuições

1 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia é 
um serviço de polícia administrativa, com com-
petências, poderes de autoridade, estrutura, or-
ganização e hierarquia próprias, nos termos da 
Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, dependendo di-
retamente do presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia. 
2 - No exercício das suas funções compete à 
polícia Municipal fiscalizar, prioritariamente, na 
sua área de jurisdição, o cumprimento das leis 
e regulamentos que disciplinem matérias relati-
vas às atribuições do Município de vila Nova de 
gaia e à competência dos seus órgãos.
3 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia 
coopera com as forças de segurança na manu-
tenção da ordem pública e na proteção das co-
munidades locais, no respeito recíproco pelas 
esferas de atuação próprias, nomeadamente 
através da partilha da informação relevante e 
necessária para a prossecução das respetivas 
atribuições e na satisfação de pedidos de co-
laboração que legitimamente lhe forem solici-
tados.
4 - As funções de polícia administrativa são 
prosseguidas pela polícia Municipal sem preju-
ízo do disposto na legislação sobre segurança 
interna e nas leis orgânicas das forças de segu-
rança.

Artigo 5.º
Funções da polícia Municipal

1 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia exer-
ce funções de polícia administrativa no âmbito 
da competência territorial definida no artigo 3.º 
do presente regulamento, prioritariamente nos 
seguintes domínios:
a) Fiscalização do cumprimento dos regula-
mentos municipais;
b) Fiscalização do cumprimento das normas de 
âmbito nacional ou regional cuja competência 
caiba ao Município;
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c) Aplicação efetiva das decisões dos órgãos 
municipais.
2 - A policia Municipal de vila Nova de gaia 
exerce, ainda, funções nos seguintes domínios:
a) vigilância de espaços públicos ou abertos ao 
público, designadamente de áreas circundantes 
de escolas, em coordenação com as forças de 
segurança;
b) vigilância nos transportes urbanos locais, em 
coordenação com as forças de segurança;
c) Intervenção em programas destinados à 
ação das polícias junto das escolas ou de gru-
pos específicos de cidadãos;
d) guarda de edifícios e equipamentos públicos 
municipais, ou outros temporariamente à sua 
responsabilidade;
e) regulação e fiscalização do trânsito rodovi-
ário e pedonal na área de jurisdição municipal.
3 - para os efeitos referidos no n.º 1, os órgãos e 
agentes de polícia municipal têm competência 
para o levantamento de auto ou o desenvolvi-
mento de inquérito por ilícito de mera ordena-
ção social, de transgressão ou criminal por fac-
tos estritamente conexos com violação de lei 
ou recusa da prática de ato legalmente devido 
no âmbito das relações administrativas.
4 - Quando, por efeito do exercício dos pode-
res de autoridade previstos nos n.ºs 1 e 2, os 
órgãos e agentes de polícia municipal direta-
mente verifiquem o cometimento de qualquer 
crime podem proceder à identificação e revista 
dos suspeitos no local do cometimento do ilíci-
to, bem como à sua imediata condução à auto-
ridade judiciária ou ao órgão de polícia criminal 
competente. 

Artigo 6.°
Competências

1 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia, na 
prossecução das suas atribuições próprias, é 
competente em matéria de:
a) Fiscalização do cumprimento dos regula-
mentos municipais e da aplicação das normas 
legais, designadamente nos domínios do urba-
nismo, da construção, da defesa e proteção da 
natureza e do ambiente, do património cultural 
e dos recursos cinegéticos;
b) Fiscalização do cumprimento das normas de 
estacionamento de veículos e de circulação ro-
doviária, incluindo a participação de acidentes 

de viação que não envolvam procedimento cri-
minal;
c) Execução coerciva, nos termos da lei, dos 
atos administrativos das autoridades munici-
pais;
d) Adoção das providências organizativas 
apropriadas aquando da realização de eventos 
na via pública que impliquem restrições à circu-
lação, em coordenação com as forças de segu-
rança competentes, quando necessário;
e) Detenção e entrega imediata a autoridade 
judiciária ou a entidade policial, de suspeitos 
de crime punível com pena de prisão em caso 
de flagrante delito, nos termos da lei processual 
penal;
f) Denúncia dos crimes de que tiver conheci-
mento no exercício das suas funções e por cau-
sa delas, e competente levantamento do auto, 
bem como a prática dos atos cautelares neces-
sários e urgentes para assegurar os meios de 
prova, nos termos da lei processual penal, até 
à chegada do órgão de polícia criminal compe-
tente;
g) Elaboração dos autos de notícia, autos de 
contraordenação ou transgressão por infrações 
às normas referidas no artigo 5.º;
h) Elaboração dos autos de notícia, com remes-
sa à autoridade competente, por infrações cuja 
fiscalização não seja da competência do Muni-
cípio, nos casos em que a lei o imponha ou per-
mita;
i) Instrução de processos de contraordenação e 
de transgressão da sua competência;
j) Ações de polícia ambiental;
k) Ações de polícia mortuária;
l) garantia do cumprimento das leis e dos regu-
lamentos que envolvam competências munici-
pais de fiscalização.
2 - A polícia Municipal, por determinação da 
Câmara Municipal de gaia, promove, por si, ou 
em colaboração com outras entidades, ações 
de sensibilização e divulgação de matérias de 
relevante interesse social no concelho, em es-
pecial nos domínios da proteção do ambiente 
e da utilização dos espaços públicos, e coopera 
com outras entidades, nomeadamente as for-
ças de segurança, na prevenção e segurança 
rodoviária.
3 - A polícia Municipal procede, ainda, à exe-
cução de comunicações, notificações e pedidos 
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de averiguações por ordem das autoridades ju-
diciárias e de outras tarefas locais de natureza 
administrativa, mediante protocolo do governo 
com o Município.
4 - A polícia Municipal integra, em situação de 
crise ou de calamidade pública, os serviços mu-
nicipais de proteção civil. 

Artigo 7.°
prestação de Serviços

1 - No âmbito das suas competências, a polícia 
Municipal pode prestar serviços de acompa-
nhamento de atividades e, ou, eventos, median-
te requerimento dos interessados, cujo modelo 
é aprovado e disponibilizado, para o efeito, pela 
Câmara Municipal, nos serviços de atendimento 
e no sítio institucional do Município na Internet.
2 - o requerimento pode ser apresentado em 
mão, enviado por correio, telefax, correio ele-
trónico, ou por outros meios disponibilizados 
pelo Município e legalmente admissíveis e de-
verá ser apresentado com a antecedência de 
três dias úteis relativamente ao ato ou facto 
objeto do pedido, sob pena de poder ser limi-
narmente rejeitado.
3 - os serviços prestados pela polícia Municipal 
estão sujeitos às taxas previstas no regulamen-
to de Taxas e outras receitas do Município de 
vila Nova de gaia.
4 - No caso de a polícia Municipal ser requisita-
da e de os serviços não poderem vir a ser pres-
tados por circunstâncias que lhe sejam alheias 
e que não lhe tenham sido devidamente co-
municadas pelo interessado, sendo caso disso, 
com a antecedência mínima de quatro horas, é 
liquidada a taxa correspondente às primeiras 
quatro horas de serviço.

Artigo 8.°
Competências Específicas no Domínio da Edi-

ficação e da urbanização
Sem prejuízo do previsto no artigo 6.° do pre-
sente regulamento, no domínio da edificação 
e da urbanização, a polícia Municipal de vila 
Nova de gaia, por determinação do presidente 
da Câmara ou do vereador com poderes dele-
gados nesse domínio, ou em cumprimento de 
deliberações camarárias, pode, ainda, exercer 
as seguintes competências específicas:
a) Elaboração de autos de embargo de obras de 

construção ou de demolição, de urbanização, 
bem como de quaisquer trabalhos de remode-
lação de terrenos, quando estejam a ser execu-
tadas sem a necessária licença ou autorização, 
em desconformidade com o respetivo projeto 
ou com as condições de licenciamento ou au-
torização, ou, ainda, em violação das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
proceder à selagem de estaleiros de obras e 
respetivos equipamentos;
b) garantia da execução coerciva das ordens 
de demolição total ou parcial das construções 
que ameacem ruína ou ofereçam perigo para 
a saúde pública e para a segurança das pesso-
as, bem como de demolição total ou parcial de 
obras ou a reposição de terrenos nos casos pre-
vistos na lei;
c) garantia da execução coerciva, com tomada 
de posse administrativa dos respetivos imóveis, 
de obras impostas pela Câmara Municipal, de-
signadamente, de correção de más condições 
de segurança ou de salubridade, bem como, em 
caso de incumprimento, de quaisquer medidas 
de tutela da legalidade urbanística previstas na 
lei;
d) garantia da execução coerciva de despejo 
sumário dos prédios ou parte dos prédios nos 
quais haja de realizar-se obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de 
segurança ou de salubridade ou de demolição, 
sempre que tal se mostre necessário à execu-
ção das mesmas, bem como no caso de utili-
zação indevida dos edifícios ou frações, com 
infração da lei;
e) Apreensão de objetos, no âmbito da aplica-
ção de sanções acessórias decididas, em pro-
cessos de contraordenação da competência da 
Câmara.

CApÍTuLo III
DoS DIrEIToS E DEvErES DoS AgENTES

Artigo 9.°
princípio geral

os agentes da polícia Municipal de vila Nova de 
gaia gozam de todos os direitos e estão sujei-
tos aos deveres e incompatibilidades consigna-
dos na Constituição da república portuguesa 
e na Lei geral do Trabalho em Funções públi-
cas, sem prejuízo do regime próprio previsto no 
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Decreto-Lei n.º 239/2009, de 16 de setembro.

Artigo 10.°
Exercício das Funções de Agente de polícia 
Municipal
1 - o exercício das funções de agente da polícia 
Municipal de vila Nova de gaia está sujeito à 
obrigatoriedade do uso de uniforme e de car-
tão de identificação pessoal.
2 - No exercício das suas funções, os agentes 
da polícia Municipal de vila Nova de gaia têm 
a faculdade de entrar livremente em todos os 
lugares em que se realizem reuniões públicas 
ou onde o acesso do público dependa do pa-
gamento de uma entrada ou da realização de 
certa despesa, dos quais se encontram dispen-
sados.
3 - os agentes da polícia Municipal de vila Nova 
de gaia podem, ainda, no desempenho das 
suas funções de vigilância, circular livremente 
nos transportes públicos, na área da sua com-
petência, desde que devidamente uniformiza-
dos e identificados.

Artigo 11.°
recurso a Meios Coercivos

1 - os agentes da polícia Municipal de vila Nova 
de gaia só podem utilizar os meios coercivos 
previstos na lei que tenham sido superiormente 
colocados à sua disposição, na estrita medida 
das necessidades decorrentes do exercício das 
suas funções, da sua legítima defesa ou de ter-
ceiros e atentos os condicionalismos legais nos 
seguintes casos:
a) para repelir uma agressão ilícita, atual ou imi-
nente de interesses ou direitos juridicamente 
protegidos, em defesa própria ou de terceiros;
b) para vencer a resistência à execução de um 
serviço no exercício das suas funções, depois 
de ter feito aos resistentes intimação formal de 
obediência e esgotados que tenham sido quais-
quer outros meios para o conseguir.
2 - À utilização de armas de defesa por agen-
tes da polícia municipal são aplicáveis, com as 
devidas adaptações decorrentes das especiais 
competências exercidas por este serviço muni-
cipal, as restrições e demais regras previstas no 
decreto-lei que regula as situações de recurso a 
arma de fogo em ação policial. 

Artigo 12. °
poderes de Autoridade

1 - Quem faltar à obediência devida a ordem 
ou mandado legítimos que tenham sido regu-
larmente comunicados e emanados de agente 
da polícia Municipal de vila Nova de gaia será 
punido com a pena prevista para o crime de de-
sobediência.
2 - Quando necessário ao exercício das suas 
funções de fiscalização ou na elaboração de 
autos para que são competentes, os agentes da 
polícia Municipal de vila Nova de gaia podem 
identificar os infratores, bem como solicitar a 
apresentação de documentos de identificação 
necessários à ação de fiscalização, nos termos 
da lei.
3 - Quando, por efeito do exercício dos pode-
res de autoridade, os órgãos de polícia munici-
pal diretamente verifiquem o cometimento de 
qualquer crime podem proceder à identificação 
e revista dos suspeitos no local de cometimento 
do ilícito, bem como à sua imediata condução 
à autoridade judiciária ou ao órgão de polícia 
criminal competente.

Artigo 13.º
Normas de Conduta

1 - os agentes da polícia Municipal atuam para 
prossecução do interesse público, no respeito 
pelos direitos e interesses legalmente protegi-
dos dos cidadãos.
2 - os agentes da polícia Municipal estão su-
bordinados à Constituição e à Lei e devem atu-
ar, no exercício das suas funções de agentes de 
autoridade, com respeito pelos princípios da 
igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da 
imparcialidade e da boa-fé.
3 - Nas relações com a comunidade, os agentes 
da polícia Municipal devem:
a) Impedir, no exercício das suas funções, qual-
quer prática abusiva, arbitrária ou discriminató-
ria de violência física ou moral;
b) Manter sempre um trato correto e esmera-
do, nas suas relações com os cidadãos, a quem 
procurarão auxiliar e proteger, sempre que as 
circunstâncias o aconselhem ou para as quais 
seja solicitada;
c) Esclarecer os cidadãos das causas e finalida-
des da sua intervenção;
d) Atuar com a decisão necessária e sem de-
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mora no exercício das suas funções quando da 
sua atuação depender o afastamento de um 
perigo ou dano grave, imediato e irreparável, 
em observância dos princípios de oportunida-
de e proporcionalidade na utilização dos meios 
disponíveis;
e) utilizar as armas somente nas situações em 
que exista risco racionalmente grave para a sua 
integridade física ou de terceiros, para vencer a 
resistência à execução de um serviço no exer-
cício das suas funções, depois de ter feito aos 
resistentes intimação formal de obediência e 
esgotados que tenham sido quaisquer outros 
meios para o conseguir.
4 - No tratamento de detidos são aplicáveis ao 
presente regulamento as normas constantes no 
Código do processo penal e na Lei n.º 19/2004, 
de 20 de maio, devendo os agentes da polícia 
Municipal de vila Nova de gaia:
a) velar pela vida e integridade física das pes-
soas que detiverem ou que se encontrem de-
baixo da sua custódia, com respeito pela honra 
e dignidade das mesmas;
b) Cumprir e observar com diligência os trâmi-
tes, prazos e requisitos exigidos na lei, quando 
se proceda à detenção de um cidadão.
5 - No desempenho das suas funções, os agen-
tes da polícia Municipal deverão, ainda:
a) Desempenhar as mesmas com total dedica-
ção, integridade e dignidade, devendo intervir 
sempre em defesa da lei, da segurança e bem-
-estar dos cidadãos;
b) guardar sigilo de todas as informações que 
conheçam por razão ou em função do desem-
penho das suas funções;
c) Sujeitar a sua atuação profissional aos princí-
pios de hierarquia e subordinação.
6 - Na relação com as outras forças de seguran-
ça os agentes da polícia Municipal devem pres-
tar o auxílio necessário quando solicitado, não 
podendo interferir no serviço daquelas.
7 - os agentes da polícia Municipal são respon-
sáveis, pessoal e diretamente, pelos atos que 
na atuação profissional levarem a cabo, infrin-
gindo ou desrespeitando as normas legais ou 
regulamentares que regem a sua profissão e os 
princípios enunciados anteriormente.

Artigo 14.°
Despistagem do Consumo de Substâncias 

Aditivas
o pessoal do corpo da polícia Municipal po-
derá ser submetido a teste de despistagem de 
consumo de substâncias aditivas com carácter 
periódico e aleatório e sempre que as circuns-
tâncias o aconselhem, por determinação do 
Comandante da polícia Municipal de vila Nova 
de gaia.

TÍTuLo II
ESTruTurA E orgANIZAçÃo

CApÍTuLo I
ESTruTurA orgâNICA E DE CoMANDo

Artigo 15.°
Estrutura e Comando da polícia Municipal de 

vila Nova de gaia
1 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia 
enquadra-se, nos termos legais, nas estrutu-
ras nuclear e flexível dos serviços municipais e 
depende diretamente do presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, que poderá 
delegar essa competência num dos seus vere-
adores.
2 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia 
tem um Comandante equiparado para todos os 
efeitos a cargo dirigente, nos termos da lei e 
da estrutura orgânica dos serviços municipais 
referida no número anterior.

Artigo 16.º
Competência do Comandante

1 - Ao Comandante Municipal de polícia com-
pete: 
a) Dirigir, coordenar e fiscalizar todos os servi-
ços da polícia Municipal;
b) Ditar as ordens e instruções consideradas 
convenientes para o melhor funcionamento dos 
serviços em causa;
c) Exercer o comando, sobre todo o pessoal do 
Corpo, mediante as estruturas hierárquicas es-
tabelecidas;
d) promover a ação disciplinar;
e) propor à Câmara Municipal a atribuição de 
prémios e recompensas ao pessoal;
f) Elaborar um relatório anual de atividades e 
resultados a submeter à apreciação da Câmara 
Municipal;
g) representar o Corpo de polícia Municipal 
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perante autoridades e organismos, sem prejuí-
zo da representação que corresponda ao presi-
dente da Câmara;
h) promover a vigilância dos edifícios munici-
pais, que por razões especiais não possa ser 
garantida por outros meios;
i) promover a fiscalização do cumprimento de 
regulamentos, posturas e outros;
j) Decidir acerca do apoio a conceder aos ser-
viços municipais no desempenho das funções 
destes;
k) Cumprir qualquer outra função que lhe seja 
atribuída pelo ordenamento jurídico, ou por de-
terminação do presidente da Câmara Municipal;
l) Definir o regime de horários de acordo com 
as necessidades dos vários serviços. 

Artigo 17.°
Coordenação da polícia Municipal com as For-

ças de Segurança
A coordenação entre a polícia Municipal de vila 
Nova de gaia e as forças de segurança é exerci-
da, na área do Município de vila Nova de gaia, 
pelo presidente da Câmara ou vereador com 
poderes delegados e pelo Comandante da po-
lícia Municipal. 

CApÍTuLo II
Do pESSoAL

Artigo 18.°
Efetivos

1 - o número máximo de efetivos da polícia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia é fixado em 660 
agentes de acordo com o ratio previsto no ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 197/2008, de 7 de 
outubro.
2 - o contingente do Corpo de polícia Municipal 
de vila Nova de gaia é o constante do mapa 
de pessoal aprovado pela Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, sob proposta da Câmara 
Municipal e tornado público nos termos gerais.

TITuLo III
uNIForMES E EQuIpAMENTo

CApÍTuLo I
uNIForMES

Artigo 19.°
uniforme e Distintivos heráldicos

1 - É da responsabilidade do Município o for-
necimento e substituição dos uniformes e seus 
componentes, nos termos do artigo 7.º da por-
taria n.º 304-A/2015, de 22 de setembro.
2 - os modelos e as regras a que devem obe-
decer os artigos de uniforme, insígnias e equi-
pamentos da polícia Municipal são os definidos 
pela portaria referida no número anterior. 
3 - os membros da polícia Municipal de vila 
Nova de gaia devem manter em bom e adequa-
do estado de conservação o vestuário, equipa-
mento e armamento.

Artigo 20.°
obrigatoriedade do uso de uniforme

1 - É obrigatório, para todos os membros da po-
lícia Municipal, o uso de uniforme completo no 
exercício de funções.
2 - Estão isentos do dever de uso de uniforme 
os dirigentes que, não integrando a carreira do 
pessoal de polícia municipal, nem a tal estando 
obrigados no seu lugar de origem, manifestem 
esse desejo.
3 - É proibido o uso de qualquer peça do uni-
forme fora do horário de serviço ou dos atos e 
representações vinculados à função policial.

Artigo 21.°
Modo de utilização

1 - o uniforme regulamentar deve ser usado 
corretamente nos termos do artigo 6.º da por-
taria n.º 304-A/2015, de 22 de setembro, sendo 
proibida a inclusão de aditamentos ou modifi-
cações.
2 - As peças de uniforme deverão ser utilizadas 
com o maior cuidado e limpeza, sendo respon-
sáveis pelo seu estado cada um dos agentes, 
competindo ao seu imediato superior a respeti-
va verificação.

Artigo 22.°
Danos no vestuário ou Equipamento

Nos casos de perda, roubo ou deterioração 
prematura de algum componente do vestuá-
rio ou equipamento, ou outros bens municipais 
a seu cargo, o titular deve dar conhecimento 
imediato ao seu chefe direto, que, por escrito, 
o transmite ao responsável máximo da polícia 
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Municipal, cabendo, a este, por sua vez, propor 
ao presidente da Câmara a abertura de proces-
so de averiguações, sem prejuízo da reposição 
imediata do objeto ou peças pelo serviço cor-
respondente, por forma a garantir a continuida-
de do trabalho nas devidas condições.

Artigo 23.°
Aspeto pessoal dos Agentes

1 - os agentes do sexo masculino, quando em 
serviço, devem cuidar do seu aspeto pessoal, 
usar cabelo curto, e não usar adornos que, pela 
sua forma e tamanho, possam constituir obstá-
culo à prestação do serviço ou risco físico para 
as pessoas, ou sejam contrários aos padrões 
culturais dominantes.
2 - os agentes do sexo feminino, quando em 
serviço, devem usar o cabelo apanhado e devi-
damente cuidado, não usar adornos que, pela 
sua forma e tamanho possam constituir obstá-
culo à prestação do serviço ou risco físico para 
as pessoas, ou sejam contrários aos padrões 
culturais dominantes.

Artigo 24.°
Troca de uniforme entre as Estações do Ano

1 - A troca de uniforme entre as estações do 
ano é determinada pelo Comandante, atentas 
as condições climatéricas do momento.
2 - Em qualquer caso, o pessoal de serviço ex-
terno utiliza o mesmo tipo de uniforme.

Artigo 25.°
uniforme de Cerimónia

o uniforme de cerimónia é utilizado em atos 
oficiais e públicos ou em cerimónias em repre-
sentação da instituição.

Artigo 26.°
Fiscalização do uso do uniforme

1 - Todos os agentes da polícia Municipal de vila 
Nova de gaia devem zelar pelo correto uso do 
uniforme, alertando o seu superior hierárquico 
para qualquer situação anómala que detetem. 
2 - Compete ao Comandante a revista geral de 
todo o pessoal e a determinação de outras for-
mas de verificação do disposto no presente ar-
tigo.

Artigo 27.°
uso do Boné

o boné deve ser usado permanentemente e se-
gundo as regras sociais.

Artigo 28.°
Elementos heráldicos e gráficos

os emblemas, distintivos heráldicos e gráficos 
do Município para uso nos uniformes e nas via-
turas, nos termos e condições definidas na por-
taria n.º 304-A/2015, de 22 de setembro, têm 
por finalidade a identificação externa da polícia 
Municipal de vila Nova de gaia sendo a respe-
tiva dimensão e elementos figurativos aprova-
dos, para o efeito, pela Câmara Municipal e de-
vidamente publicitados no sítio institucional do 
Município na Internet.

Artigo 29.°
Crachá e Cartão de Identificação

1 - os agentes da polícia Municipal de vila Nova 
de gaia usam crachá e cartão de identificação, 
nos termos e para os efeitos previstos, respe-
tivamente, nos artigos 8.º e 9.º da portaria n.º 
304-A/2015, de 22 de setembro.
2 - As normas relativas à emissão, distribuição e 
substituição do crachá e do cartão de identifi-
cação são definidas por despacho do presiden-
te da Câmara Municipal de vila Nova de gaia.

Artigo 30.°
Distintivos de Categoria

os agentes da polícia Municipal usam distinti-
vos nos termos definidos no artigo 5.º da por-
taria n.º 304-A/2015, de 22 de setembro, que se 
destinam à respetiva identificação e a revelar a 
sua categoria profissional.

CApÍTuLo II
MEDALhAS ou CoNDECorAçÕES E rECoM-

pENSAS

Artigo 31.°
Medalhas ou Condecorações

o Município de vila Nova de gaia pode conce-
der medalhas ou condecorações aos membros 
da polícia Municipal de vila Nova de gaia que, 
no cumprimento dos seus deveres, se tenham 
revelado e distinguido exemplarmente pelo 
zelo, competência, decisão e espírito de inicia-
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tiva, nos termos do regulamento de Medalhas 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, sem 
prejuízo do regime geral de condecorações e 
demais recompensas previsto no artigo 17.º do 
Decreto-Lei n.º 239/2009, de 16 de setembro.

Artigo 32.°
uso de Medalhas ou Louvores

As medalhas concedidas ao pessoal da polícia 
Municipal podem ser utilizadas no uniforme de 
cerimónia, nos termos da legislação em vigor, 
substituindo-se as mesmas pelos passadores 
regulamentares no uniforme diário.

CApITuLo III
EQuIpAMENTo

Artigo 33.°
Equipamento

1 - o equipamento de serviço operacional dos 
agentes da polícia Municipal de vila Nova de 
gaia é constituído por:
a) Bastão curto em borracha e pala de suporte 
para o bastão;
b) Arma de fogo e coldre;
c) Algemas; 
d) Apito;
e) Emissor - recetor portátil.
2 - os agentes da polícia Municipal, no exercí-
cio das suas funções, só podem usar os equipa-
mentos coercivos descritos no número anterior.
3 - o número de equipamentos coercivos será 
na razão de um por agente, acrescido de 10%.

Artigo 34.°
proibição do uso ou porte de Equipamento

Fica proibido aos agentes o uso ou porte de 
qualquer dos equipamentos referidos no artigo 
anterior fora do exercício das suas funções.

Artigo 35.°
Exceção ao uso da Arma

1 - Em casos excecionais, em que a posse de 
arma possa constituir perigo para o agente ou 
para terceiros, pode a chefia máxima ordenar a 
imediata entrega da arma no armeiro.
2 - Da ocorrência é lavrado auto, que depois 
é enviado ao presidente da Câmara Municipal 
para ulterior avaliação.

Artigo 36.°
Depósito e Manutenção da Arma

1 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia dis-
põe de um armeiro dotado de sistemas de vi-
gilância e segurança próprios, para armazena-
mento das armas, pertencentes ao corpo.
2 - os agentes depositam a sua arma no armei-
ro, findo o período de serviço.
3 - os agentes são responsáveis pela manuten-
ção, lubrificação e limpeza das armas que lhes 
foram distribuídas, apresentando-as a revista 
sempre que tal lhes for ordenado.

Artigo 37.°
Armas em reparação ou em Depósito

Todas as armas não distribuídas que estejam 
em reparação ou se encontrem em depósito, 
bem como as depositadas em virtude do dis-
posto no artigo 35.°, devem estar no armeiro, 
guardadas em caixas de segurança, inventaria-
das e sob a supervisão do pessoal encarregado 
do armamento.

Artigo 38.°
organização do Ficheiro das Armas

Sob o controlo do responsável máximo da po-
lícia Municipal de vila Nova de gaia ou do res-
ponsável pelo serviço de armas, é organizado 
um ficheiro onde consta o registo identificativo 
das armas de defesa e dos respetivos utilizado-
res.

Artigo 39.°
Anomalias nas Armas

Em caso de anomalias ou defeitos no funciona-
mento da arma, o titular da mesma comunica 
tal circunstância à sua chefia direta, fazendo a 
entrega imediata da arma ao armeiro do corpo, 
mediante guia de entrega, abstendo-se de ma-
nipular ou efetuar tentativas de reparação.

Artigo 40.°
obrigatoriedade de práticas de Tiro

Nos termos do calendário a acordar anualmen-
te entre a Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia e a entidade formadora certificada, devem 
realizar-se, com caráter obrigatório, práticas de 
tiro adequadas ao treino dos agentes da polí-
cia Municipal, de acordo com o estabelecido na 
legislação aplicável, e sempre no mínimo duas 
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vezes por ano.

Artigo 41.°
provas psicotécnicas para a posse de Arma

1 - o pessoal a quem tenha sido atribuído arma-
mento, além de efetuar as práticas periódicas 
de tiro e manejo, deve submeter-se a provas 
psicotécnicas que a Câmara estabeleça, com 
o fim de determinar a conveniência ou não de 
continuarem na posse da arma.
2 - A periodicidade geral ou individual das pro-
vas, é determinada por proposta do respetivo 
Comandante ou no seguimento dos serviços de 
medicina no trabalho.

CApITuLo Iv
DAS INSTALAçÕES

Artigo 42.°
Caracterização das Instalações

1 - A polícia Municipal de vila Nova de gaia é 
dotada de instalações independentes dos de-
mais serviços municipais, em edifício próprio, 
devidamente equipadas e dotadas de material 
apropriado ao bom desempenho das suas atri-
buições. 
2 - As instalações para o funcionamento do ser-
viço da polícia Municipal localizam-se na rua 
Teixeira Lopes, n.º 96, no Concelho de vila Nova 
de gaia.

Artigo 43.º
Cuidados com as Instalações, Equipamento e 

Material
Todos os funcionários e agentes devem zelar 
pela conservação de um património que é de 
utilização coletiva, mantendo-o em boas condi-
ções de conservação, utilização e limpeza, de-
vendo de imediato comunicar alguma anomalia, 
defeito, dano ou funcionamento incorreto que 
verifiquem nas respetivas instalações, equipa-
mento ou material, ao seu superior hierárquico.

CApITuLo v
DoS vEÍCuLoS

Artigo 44.°
Tipos de veículos

o Município coloca à disposição da polícia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia veículos de duas e 

quatro rodas, assim como outros veículos ne-
cessários ao eficaz e eficiente desempenho das 
respetivas funções.

Artigo 45.°
Livro de registos

1 - Cada veículo tem um livro de registos no qual 
devem constar os seguintes elementos:
a) o condutor que o utiliza;
b) A quilometragem registada no conta - quiló-
metros, antes e após o serviço efetuado;
c) Combustível e outros consumíveis gastos 
pelo veículo;
d) outras situações que devam ser registadas, 
nomeadamente anomalias e avarias da viatura.
2 - Ao iniciar e acabar um serviço, o condutor 
do veículo deve atualizar os dados do livro de 
registos, nomeadamente, no que concerne a:
a) Estado do veículo;
b) Anomalias observadas na carroçaria, habitá-
culo ou acessórios;
c) Avarias mecânicas;
d) Quilometragem efetuada.
3 - Cabe ao Comandante da polícia Municipal 
de vila Nova de gaia estabelecer a forma de 
controlo dos veículos pelo livro de registos, 
sem prejuízo da verificação a realizar pelos che-
fes de serviços a que está destacado o veículo.

Artigo 46.°
utilização e Manutenção do veículo

1 - As viaturas policiais apenas podem ser con-
duzidas pelos agentes nomeados condutores 
diariamente, salvo casos excecionais, que de-
vem ser transmitidos ao responsável de serviço.
2 - o condutor a quem tenha sido entregue o 
veículo é responsável pela sua utilização e ma-
nutenção.
3 - Antes de iniciar o patrulhamento, o condu-
tor deve fazer inspeção à viatura, verificando 
possíveis anomalias, bem como as condições 
de limpeza da mesma, transmitindo qualquer 
anomalia detetada.
4 - No final de cada turno, o condutor nomeado 
deve fazer o devido preenchimento de todos os 
campos do livro de registo da viatura, sendo o 
mesmo entregue na Central. 
5 - A lavagem e limpeza das viaturas é realizada 
durante a semana e sempre que seja considera-
do necessário pelo condutor.
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6 - Todas as viaturas estão equipadas com lan-
terna, a qual deve permanecer sempre na res-
petiva viatura, devendo o condutor verificar a 
sua existência antes de iniciar a condução.
7 - Qualquer anomalia ou incidente verificado 
deve ser comunicado de imediato, ficando a 
viatura sem circular até à sua reparação sendo 
caso disso. 

Artigo 47.°
regras gerais Aplicáveis à Condução dos veí-

culos
A condução de veículos policiais rege-se pelas 
normas gerais do Código da Estrada e seus re-
gulamentos.

CApITuLo vI
DAS TELECoMuNICAçÕES

Artigo 48.°
Sistema e redes de Telecomunicações

para o eficaz exercício das suas funções e cum-
primento eficiente da respetiva missão, a polí-
cia Municipal de vila Nova de gaia conta com 
sistemas e redes de telecomunicações internas 
e externas adequados.

Artigo 49.°
Central de Comunicações

1 - A Central de Comunicações é responsável 
pela centralização de informações e correspon-
dência recebidas ou emitidas de ou para a polí-
cia Municipal de vila Nova de gaia.
2 - Compete à Central de Comunicações, a ges-
tão e exploração dos meios rádio utilizados 
pela polícia Municipal. 
3 - A Central de Comunicações da polícia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia deve estar sempre 
inteirada de qualquer acontecimento impor-
tante que ocorra nos serviços dando conheci-
mento do mesmo, com a brevidade possível, ao 
chefe direto, que, por sua vez, o transmitirá ao 
Comandante da polícia Municipal. 
4 - As ordens emitidas pela Central são sempre 
soberanas, sobrepondo-se a todas as restantes 
ordens, com exceção das emitidas pela estrutu-
ra hierárquica: presidente da Câmara, vice-pre-
sidente, vereador do pelouro e Comandante da 
polícia.
5 - Sempre que haja alteração das ordens emi-

tidas pela Central, nos termos do número ante-
rior, estas devem ser imediatamente comunica-
das à Central pelo respetivo agente. 

Artigo 50.°
uso e Manutenção do Material de Transmis-

sões
1 - Dada a sua especificidade, o uso e manuten-
ção do material de transmissões, deve ser ex-
tremamente cuidadoso.
2 - Ao iniciar o serviço, os elementos aos quais 
sejam distribuídos emissor/recetor, de veículo 
ou portátil, devem comprovar o seu funciona-
mento sendo responsáveis pelos mesmos até à 
sua entrega, no fim do serviço.
3 - Quando existir canal de reserva, este é uni-
camente utilizado para os casos de justificada 
necessidade.

TÍTuLo Iv
NorMAS DE FuNCIoNAMENTo INTErNo

Artigo 51.°
Informações aos Meios de Comunicação Social
1 - As informações a prestar aos meios de co-
municação social das atuações e, ou, temas re-
lacionados com a polícia Municipal de vila Nova 
de gaia, são canalizados para a Câmara Munici-
pal de vila Nova de gaia, podendo em situações 
em que os critérios de oportunidade requeiram 
uma resposta imediata, ser feitas pelo Coman-
dante da polícia Municipal de vila Nova de gaia.
2 - A comunicação com os meios de comunica-
ção social realizar-se-á através do gabinete de 
Imprensa do Município.

Artigo 52.°
Comunicações de rádio

As comunicações por rádio efetuam-se sempre 
de uma forma breve, clara, concisa e impessoal.

Artigo 53.°
Comunicações ao Superior hierárquico

Sem prejuízo das comunicações obrigatórias, o 
subordinado deve comunicar ao superior hie-
rárquico que dele se aproximar, o estado de de-
senvolvimento do serviço desempenhado.
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Artigo 54°
Informações à Central de Comunicações

para além do precedentemente exposto, a Cen-
tral de Comunicações da polícia Municipal de 
vila Nova de gaia deve estar sempre inteirada 
de qualquer acontecimento importante que 
ocorra nos serviços e dele dar conhecimento, 
com a brevidade possível, ao chefe direto, que, 
por sua vez, o transmite ao Comandante da po-
lícia Municipal.

Artigo 55.°
Cumprimento de Atos processuais, Judiciais 

ou outros
o cumprimento de atos processuais, judiciais 
ou outros, deve ser antecedido de comunica-
ção ao seu superior hierárquico.

Artigo 56.°
A Continência

A continência é expressão de respeito e acata-
mento aos símbolos e instituições contidos na 
Constituição da república portuguesa sendo 
também manifestação de respeito e considera-
ção aos superiores hierárquicos, aos seus seme-
lhantes e subordinados, consistindo num ato de 
educação perante os cidadãos.

Artigo 57. °
Execução da Continência

1 - A continência executa-se de pé, e será inicia-
da pelo funcionário de inferior categoria hierár-
quica e correspondida pelo superior.
2 - Na execução da continência deve o agente 
observar o seguinte:
a) Ser efetuada com um gesto vivo, elevando 
a mão direita aberta, no prolongamento do 
antebraço, com os dedos estendidos e unidos 
de modo que a última falange do indicador vá 
ficar a tocar no sobrolho direito ou no ponto 
correspondente da cobertura da cabeça com a 
palma um pouco inclinada para baixo, o braço 
sensivelmente horizontal no alinhamento dos 
ombros;
b) Desfaz-se a continência levando energica-
mente o braço ao lado do corpo;
c) Se não se traz boné, toma-se uma atitude 
respeitosa, dirigindo natural e francamente a 
cara para a entidade que recebe o cumprimen-
to.

d) Se o agente é portador de um objeto na mão 
direita, passa-o para a mão esquerda e faz a 
continência.
3 - os Agentes que conduzam qualquer viatura, 
ou motociclo, não prestam continência.
4 - Nos serviços em que não é utilizado o uni-
forme, a continência será a referida na alínea c) 
do número 2.
5 - Em lugares fechados atua-se como está des-
crito nos números anteriores, segundo os ca-
sos, devendo levantar-se previamente e fazer 
de seguida a continência.

Artigo 58.°
Direito à Continência

1 - A Bandeira, o Estandarte e hino Nacional, 
como símbolos da pátria, estão acima de toda a 
hierarquia, tendo todos os agentes a obrigação 
de fazer-lhes a continência, quando uniformiza-
dos, e de se descobrirem e perfilarem, quando 
em trajo civil.
2 - Tem igualmente direito a continência, o pre-
sidente da república, o presidente da Assem-
bleia da república, Ministros, governador Civil, 
presidente da Assembleia Municipal, presiden-
te da Câmara Municipal de vila Nova de gaia e 
seus vereadores.
3 -Todos os membros do Corpo da polícia Mu-
nicipal estão obrigados a efetuar a continência 
aos seus superiores hierárquicos.

Artigo 59.°
remissões

As remissões feitas para os preceitos que, en-
tretanto, venham a ser revogados ou alterados, 
consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.

Artigo 60.°
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
imediato ao da sua publicação nos termos le-
gais. 

e.2.3. reGULAmeNTo mUNICIPAL Do Co-
mÉrCIo A reTALHo NÃo SeDeNTÁrIo De 
VILA NoVA De GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
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co, ao abrigo da competência que lhe confere a 
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião pública realizada no dia 
16 de outubro de 2017, e a Assembleia Munici-
pal de vila Nova de gaia, em reunião extraordi-
nária de 16 de novembro de 2017, deliberaram 
aprovar, após consulta pública, o regulamento 
Municipal do Comércio a retalho Não Seden-
tário de vila Nova de gaia, que se publica, nos 
termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 139.º do Código do procedimento Adminis-
trativo, o qual entra em vigor no dia seguinte 
à sua publicação no Diário da república, sem 
prejuízo de tal publicação ser igualmente feita 
no Boletim Municipal e na Internet no sítio insti-
tucional do Município.
27 de novembro de 2017. — o presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
o regulamento Municipal do Comércio e da 
prestação de Serviços de restauração ou de 
Bebidas Não Sedentário, em vigor desde 2015, 
estabelece o regime da atividade exercida por 
feirantes, em espaços públicos, ou privados, 
onde se realizem feiras, e por vendedores am-
bulantes, nas zonas e locais definidos e autori-
zados pela Câmara Municipal, bem como o re-
gime de funcionamento das feiras e respetivos 
recintos em vila Nova de gaia.
volvidos dois anos desde a sua aprovação, tor-
na -se necessário rever aquele regulamento de 
modo a disciplinar a organização e funciona-
mento do comércio a retalho não sedentário, 
neste Concelho, através de normas mais rigo-
rosas e conformes ao contexto atual, mais fa-
vorável ao acesso e exercício das atividades 
em causa, decorrente do, ainda recente, regi-
me jurídico de acesso e exercício de atividades 
de comércio, serviços e restauração (rJACSr), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 
de janeiro.
Contudo, dada a quantidade e dispersão dos 
preceitos a alterar, optou- -se por revogar e 
substituir aquele normativo por um texto con-
solidado mediante a aprovação de um novo re-
gulamento do comércio a retalho não sedentá-
rio do Município de vila Nova de gaia.
o presente regulamento foi sujeito a consul-

ta pública para recolha de sugestões, nos ter-
mos do artigo 101.º do Código do procedimen-
to Administrativo, tendo sido precedida, a sua 
aprovação, de audiência prévia das entidades 
representativas dos interesses em causa, nome-
adamente das associações representativas dos 
feirantes, dos vendedores ambulantes e dos 
consumidores, nos termos do n.º 2 do artigo 
79.º do rJACSr, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 
10/2015, de 16 de janeiro.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
79.º do rJACSr, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 
10/2015, e nos termos dos artigos 25.º, n.º 1, alí-
nea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 
Municipal de vila Nova de gaia, sob proposta 
da Câmara, aprova o seguinte regulamento:

TÍTuLo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante e âmbito de aplicação

1 — o regulamento Municipal do Comércio a 
retalho Não Sedentário de vila Nova de gaia 
foi elaborado ao abrigo do preceituado nos ar-
tigos 241.º da Constituição da república portu-
guesa, artigo 25.º, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea 
k), ambos do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e no n.º 1 do artigo 79.º do rJACSr, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 
de janeiro.
2 — o presente regulamento estabelece as 
regras de funcionamento das feiras, as condi-
ções para o exercício da venda ambulante, bem 
como da atividade de restauração ou de bebi-
das, não sedentária, no concelho de vila Nova 
de gaia.

Artigo 2.º
Definições

para efeitos do presente regulamento, entende 
-se por:
a) «Atividade de comércio a retalho», a ativi-
dade de revenda ao consumidor final, incluin-
do profissionais e institucionais, de bens novos 
ou usados, tal como são adquiridos, ou após a 
realização de algumas operações associadas 
ao comércio a retalho, como a escolha, a clas-
sificação e o acondicionamento, desenvolvida 
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dentro ou fora de estabelecimentos de comér-
cio, em feiras, mercados municipais, de modo 
ambulante, à distância, ao domicílio e através 
de máquinas automáticas;
b) «Atividade de comércio a retalho não seden-
tária», a atividade de comércio a retalho em que 
a presença do comerciante nos locais de venda, 
em feiras ou de modo ambulante, não reveste 
um caráter fixo e permanente, realizada nome-
adamente em unidades móveis ou amovíveis;
c) «Atividade de restauração ou de bebidas não 
sedentária», a atividade de prestar serviços de 
alimentação e de bebidas, mediante remunera-
ção, em que a presença do prestador nos locais 
da prestação não reveste um caráter fixo e per-
manente, nomeadamente em unidades móveis 
ou amovíveis, bem como em instalações fixas 
onde se realizem menos de 20 eventos anuais, 
com uma duração anual acumulada máxima de 
30 dias;
d) «Feira», o evento que congrega periódica 
ou ocasionalmente, no mesmo recinto, vários 
retalhistas que exercem a atividade com cará-
ter não sedentário, na sua maioria em unidades 
móveis ou amovíveis, excetuados os arraias, ro-
marias, bailes, provas desportivas e outros di-
vertimentos públicos, os mercados municipais 
e os mercados abastecedores, não se incluindo 
as feiras dedicadas de forma exclusiva à expo-
sição de armas;
e) «recinto de feira», o espaço público ou pri-
vado, ao ar livre ou no interior, destinado à re-
alização de feiras, que preencha os requisitos 
estipulados na legislação em vigor;
f) «Feirante», a pessoa singular ou coletiva que 
exerce de forma habitual a atividade de comér-
cio a retalho não sedentária em feiras;
g) «vendedor ambulante», a pessoa singular ou 
coletiva que exerce de forma habitual a ativi-
dade de comércio a retalho de forma itineran-
te, incluindo em unidades móveis ou amovíveis 
instaladas fora de recintos das feiras;
h) «venda ambulante com caráter de perma-
nência», exercício de atividade, de comércio a 
retalho de forma itinerante, em lugar fixo de 
ocupação temporária definido pelo Município;
i) «Espaço de venda», área demarcada pelo Mu-
nicípio para o exercício da atividade de comér-
cio a retalho e prestação de serviços de restau-
ração ou bebidas de caráter não sedentários;

j) «Espaços de venda destinados a participan-
tes ocasionais», espaços de venda próprios re-
servados nas feiras, para serem ocupados por 
participantes ocasionais, vendedores ambulan-
tes, pequenos agricultores, artesãos e similares;
k) «participação ocasional», aquela que é feita 
no próprio dia da feira, caso na mesma se en-
contrem lugares disponibilizados pelo Municí-
pio para o efeito, livres, mediante o pagamento 
da respetiva taxa;
l) «Atividade sazonal», aquela que só surge em 
determinado período do ano, necessariamente 
limitado, perdendo, posteriormente, a sua utili-
dade;
m) «Zona», o conjunto de arruamentos ou ou-
tros espaços públicos ou privados, definidos 
pelo Município, destinados ao exercício da ati-
vidade de prestação de serviços de restauração 
ou bebidas de caráter não sedentário com cará-
ter fixo ou itinerante.

Artigo 3.º
Acesso à atividade

1 — Está sujeito à apresentação de uma mera 
comunicação prévia o
acesso às seguintes atividades:
a) A atividade de feirante e de vendedor ambu-
lante que abrange:
i) o comércio a retalho em bancas, feiras e uni-
dades móveis de venda de produtos alimenta-
res, bebidas e tabaco;
ii) o comércio a retalho em bancas, feiras e uni-
dades móveis de venda de têxteis, vestuário, 
calçado, malas e similares;
iii) o comércio a retalho em bancas, feiras e uni-
dades móveis de venda de outros produtos;
b) A organização de feiras por entidades priva-
das ainda que, ao abrigo da livre prestação de 
serviços, o empresário não esteja em território 
nacional;
c) A atividade de restauração ou de bebidas, 
não sedentária, ainda que, ao abrigo da livre 
prestação de serviços, o empresário não esteja 
em território nacional.
2 — As meras comunicações prévias referidas 
na alínea a) do n.º 1 são apresentadas à Dire-
ção -geral das Atividades Económicas (DgAE), 
através do Balcão do Empreendedor.
3 — As meras comunicações prévias referidas 
nas alíneas b) e c) do n.º 1 são apresentadas ao 
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Município territorialmente competente, através 
do Balcão do Empreendedor.
4 — o comprovativo eletrónico de entrega no 
Balcão do Empreendedor da mera comunica-
ção prévia, acompanhado do comprovativo de 
pagamento das taxas devidas é a prova única 
admissível do cumprimento dessas obrigações 
para todos os efeitos, sem prejuízo das situa-
ções de indisponibilidade da tramitação eletró-
nica dos procedimentos no Balcão do Empre-
endedor ou inacessibilidade deste.

Artigo 4.º
Condições de exercício da atividade

1 — para além da mera comunicação prévia, 
para o exercício da atividade na área do Mu-
nicípio é necessária a obtenção do direito de 
ocupação de espaço de venda em feiras, no 
caso dos feirantes e de obtenção do direito de 
ocupação de espaço público, no caso da venda 
ambulante e da atividade de restauração ou de 
bebidas, não sedentária.
2 — o exercício da atividade de comércio a re-
talho de forma não sedentária na área do Muni-
cípio só é permitido aos feirantes com espaço 
de venda atribuído em recinto de feira previa-
mente autorizada e aos vendedores ambulan-
tes e prestadores de serviços de restauração ou 
de bebidas
de caráter não sedentário nas zonas e locais 
previamente autorizados.
3 — os pedidos de ocupação de espaço de ven-
da em feiras e de ocupação de domínio público, 
a realizar mediante formulário disponibilizado 
pelo Município, são acompanhados do compro-
vativo eletrónico de entrega no balcão único 
eletrónico da mera comunicação prévia a que
se refere o artigo 3.º, excetuando -se os opera-
dores económicos referidos nas alíneas a) e b) 
do n.º 2 do artigo 6.º do presente regulamento.
4 — É ainda condição para o exercício da ati-
vidade de feirante e vendedor ambulante das 
atividades económicas referidas no número an-
terior a detenção de título de exercício de ati-
vidade, devidamente atualizado, emitido pela 
DgAE, aquando da mera comunicação prévia 
no Balcão do Empreendedor, nos termos do 
artigo 20.º do rJACSr aprovado pelo Decreto 
-Lei n.º 10/2015.

Artigo 5.º
Taxas

1 — pela atribuição e ocupação dos espaços de 
venda em feiras no caso dos feirantes e pela 
obtenção do direito de ocupação de espaço 
público, em relação à venda ambulante e à ati-
vidade de restauração ou de bebidas não se-
dentária, são devidas as taxas correspondentes 
previstas na Tabela Anexa ao regulamento de 
Taxas e outras receitas do Município de vila 
Nova de gaia.
2 — o pagamento das taxas devidas no âmbito 
do presente regulamento faz -se nos primeiros 
dez dias de cada mês ou nos dez dias posterio-
res à notificação respetiva nos casos previstos 
no artigo 15.º

Artigo 6.º
Documentos

1 — o feirante, o vendedor ambulante e os pres-
tadores de serviços de restauração ou de be-
bidas de caráter não sedentário e bem assim 
os seus colaboradores devem, nos termos da 
legislação em vigor, ser portadores, nos locais 
de venda, dos seguintes documentos:
a) Título(s) para o exercício da atividade referi-
do no artigo 3.º;
b) Título que legitime a ocupação do espaço;
c) Faturas comprovativas da aquisição de pro-
dutos de venda ao público, nos termos previs-
tos no Código do Imposto sobre o valor Acres-
centado.
2 — Excetuam -se do disposto na alínea a) do 
número anterior os seguintes participantes 
ocasionais das feiras do Concelho:
a) pequenos agricultores, não constituídos 
como agentes económicos, que pretendam 
participar na feira para vender produtos da sua 
própria produção, por razões de subsistência 
devidamente comprovadas pela junta de fre-
guesia da área da sua residência;
b) outros participantes ocasionais, nomeada-
mente as entidades da economia social pre-
vistas no artigo 4.º da Lei n.º 30/2013, de 8 de 
maio.

Artigo 7.º
produtos vedados ao comércio a retalho de 

caráter não sedentário
1 — É proibido o comércio a retalho não seden-
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tário dos seguintes produtos:
a) produtos fitofarmacêuticos abrangidos pela 
Lei n.º 26/2013, de 11 de abril;
b) Medicamentos e especialidades farmacêuti-
cas;
c) Aditivos para alimentos para animais, pré 
-misturas preparadas com aditivos para alimen-
tos para animais e alimentos compostos para 
animais que contenham aditivos a que se refere 
o n.º 1 do artigo 10.º do regulamento (CE) n.º 
183/2005, do parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 12 de janeiro de 2005;
d) Armas e munições, pólvora e quaisquer ou-
tros materiais explosivos ou detonantes;
e) Combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos, 
com exceção do álcool desnaturado;
f) Moedas e notas de banco, exceto quando o 
ramo de atividade do espaço de venda corres-
ponda à venda desse produto estritamente di-
recionado ao colecionismo;
g) veículos automóveis e motociclos, em modo 
ambulante, estacionados na via pública ou em 
local privado de utilização coletiva.
2 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas 
junto de estabelecimentos escolares do ensino 
básico e secundário, num raio de 100 metros 
em relação ao perímetro exterior de cada esta-
belecimento.

Artigo 8.º
Comercialização de géneros alimentícios e de 

animais
os feirantes e os vendedores ambulantes que 
comercializem géneros alimentícios e animais 
estão obrigados ao estrito cumprimento dos 
requisitos impostos pela legislação específica 
aplicável à correspondente categoria.

Artigo 9.º
Concorrência desleal, práticas comerciais des-

leais e venda de bens com defeito
1 — É proibida a venda de produtos suscetíveis 
de violar direitos de propriedade industrial, bem 
como a prática de atos de concorrência desleal, 
nos termos da legislação em vigor.
2 — São proibidas as práticas comerciais des-
leais, enganosas ou agressivas, nos termos da 
legislação em vigor.
3 — os bens com defeito devem estar devida-
mente identificados e separados dos restantes 

bens de modo a serem facilmente reconhecidos 
pelos consumidores.

Artigo 10.º
Indicação e afixação de preços

1 — Todos os bens destinados à venda a reta-
lho devem exibir o respetivo preço de venda ao 
consumidor.
2 — os géneros alimentícios e os produtos não 
alimentares postos à disposição do consumidor 
devem conter o preço por unidade de medida.
3 — Nos produtos vendidos a granel apenas de-
verá ser indicado o preço por unidade de me-
dida.
4 — os produtos pré -embalados devem conter 
o preço de venda final e o preço por unidade 
de medida.
5 — Nos produtos comercializados à peça deve 
ser indicado o preço de venda por peça.
6 — Sempre que as disposições comunitárias 
ou nacionais exijam a indicação do peso líquido 
e do peso líquido escorrido, para determinados 
produtos pré -embalados, será suficiente indi-
car o preço por unidade de medida do peso lí-
quido escorrido.
7 — o preço de venda e o preço por unidade 
de medida afixado corresponde ao preço final 
de venda ao consumidor, devendo nele estar já 
repercutidos todos os impostos, taxas e demais 
encargos que sobre ele recaiam.
8 — o preço deve ser exibido em dígitos, afixa-
do de modo visível, inequívoco e perfeitamente 
legível, através da afixação de letreiros, etique-
tas ou listas.

TÍTuLo II
Da atividade de comércio a retalho de carácter 

não sedentário

CApÍTuLo I
Feiras

Artigo 11.º
regras de funcionamento

1 — A atribuição e ocupação de locais de ven-
da está sujeita ao pagamento da taxa prevista 
no Anexo II do regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia, de-
terminada nos termos do n.º 6 do artigo 80.º do 
regime Jurídico de Acesso e Exercício de Ati-
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vidades de Comércio, Serviços e restauração, 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015.
2 — A venda ao público nas feiras pode ocorrer 
entre as 9h e as 19h, sem prejuízo de o Municí-
pio ou a entidade gestora poder, por motivos 
ponderosos, prever horário diferente.
3 — Nos dias de feira, e dentro do respetivo ho-
rário de funcionamento, é interdita a circulação 
de qualquer veículo nos respetivos recintos, 
salvo casos excecionais devidamente funda-
mentados.
4 — A montagem dos locais de venda efetua 
-se entre as 6h e as 9h.
5 — A entrada no espaço de feiras processa -se 
mediante a apresentação do título de exercício 
de atividade, do alvará que titula a licença de 
ocupação do espaço de venda ou recibo de pa-
gamento da taxa municipal correspondente ao 
mês anterior.
6 — No local das feiras está presente um repre-
sentante do Município a quem incumbe:
a) proceder ao controlo da entrada na feira;
b) receber e encaminhar todas reclamações 
que lhe sejam apresentadas;
c) prestar aos feirantes e aos consumidores to-
das as informações e esclarecimentos que lhe 
sejam solicitados;
d) Afixar, em local próprio, os editais e ordens 
de serviço respeitantes ao funcionamento da 
feira.

Artigo 12.º
organização

1 — o recinto da feira é organizado por seto-
res, numerados, atendendo ao tipo de produto 
a comercializar.
2 — por motivos de interesse público, devida-
mente justificado, o Município pode proceder à 
redistribuição dos lugares atribuídos.
3 — o Município pode autorizar a ocupação de 
espaços de venda por participantes ocasionais, 
designadamente os referidos nas alíneas a) e 
b) n.º 2 do artigo 6.º, e vendedores ambulantes.

Artigo 13.º
regime de ocupação de espaços de venda

1 — A licença que titula a atribuição do espa-
ço de venda é pessoal, precária, onerosa e está 
condicionada ao cumprimento das disposições 
do presente regulamento e demais legislação 

aplicável.
2 — Aos feirantes apenas é permitido ocupar o 
espaço de venda que lhe foi atribuído.

Artigo 14.º
Atribuição dos espaços de venda

1 — A atribuição do espaço de venda nas fei-
ras municipais, relativo a lugar novo ou deixado 
vago, é efetuada por sorteio, por ato público, 
de entre os indivíduos que preencham os re-
quisitos previstos no artigo 3.º, publicitado em 
edital, no sítio institucional do Município e no 
Balcão
do Empreendedor.
2 — A atribuição do espaço de venda nas feiras 
municipais, relativo a loja nova ou deixada vaga, 
é efetuada por hasta pública, por ato público, 
de entre os indivíduos que preencham os re-
quisitos previstos no artigo 3.º, publicitado em 
edital, no portal da internet do Município e no 
Balcão do Empreendedor.
3 — o anúncio do sorteio a que se refere o n.º 
1 do presente artigo indica quais os lugares e/
ou lojas que se encontram disponíveis e qual o 
tipo de produtos a vender, prevendo um perí-
odo mínimo de 10 dias para apresentação de 
candidaturas.
4 — o ato público do sorteio é levado a cabo por 
uma comissão composta por um presidente e 
dois vogais, nomeados pela Câmara Municipal, 
pelo presidente da Câmara ou pelo vereador 
com competências delegadas ou subdelega-
das, respetivamente, em matéria de atividades
económicas.
5 — o anúncio da hasta pública a que se refere 
o n.º 2 do presente
artigo indica as lojas que se encontram disponí-
veis, qual o tipo de atividade prevista, a base de 
licitação, duração da atribuição e demais escla-
recimentos necessários para o ato público.

Artigo 15.º
Atribuição de espaços de venda a título oca-

sional
1 — A atribuição do local de venda ocasional, 
havendo lugares de venda disponíveis, depende 
de requerimento do interessado a realizar me-
diante formulário disponibilizado pelo Municí-
pio acompanhado do comprovativo eletrónico 
de entrega no balcão único eletrónico da mera 
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comunicação prévia a que se refere o artigo 3.º
2 — A atribuição do local de venda ocasional é 
da competência do presidente da Câmara ou 
do vereador com competências delegadas em 
matéria de atividades económicas.
3 — Aos ocupantes ocasionais será atribuído 
um título de ocupação ocasional, intransmissí-
vel, que é apresentado ao representante do Mu-
nicípio na feira, para fins de acesso ao recinto.

Artigo 16.º
Transmissão do direito à ocupação de espaço 

de venda
1 — Em caso de morte, invalidez, ou outro mo-
tivo atendível do titular da licença, o direito à 
ocupação do espaço de venda, durante o perí-
odo restante da respetiva duração, poderá ser 
transmitido ao seu cônjuge, pessoa que com 
ele viva em união de facto, descendentes e as-
cendentes do 1.º grau em linha reta, por esta 
ordem de prioridades, desde que o invoquem 
e demonstrem, mediante formulário disponibi-
lizado pelo Município, no prazo máximo de 60 
dias após o facto que lhe deu origem.
2 — De entre os descendentes que pretendam 
exercer o direito previsto no número anterior, 
têm preferência os menores, devidamente re-
presentados por tutor legal.
3 — o direito à ocupação poderá ser transmi-
tido a uma sociedade comercial desde que a 
mesma seja constituída por quaisquer das pes-
soas referidas no n.º 1 do presente artigo.
4 — o averbamento da transmissão do direito à 
ocupação está sujeito à taxa prevista no regu-
lamento Municipal de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia.
5 — Decorrido o prazo estabelecido no n.º 1 do 
presente artigo, sem que qualquer das pessoas 
aí indicadas invoque o facto de impossibilidade 
do exercício da atividade pelo titular da licença, 
esta caduca, considerando -se vago o respetivo 
espaço de venda.

Artigo 17.º
Caducidade

1 — o direito de ocupação do espaço de venda 
caduca, nomeadamente:
a) por falta de pagamento das taxas devidas 
nos prazos estabelecidos no regulamento de 
Taxas e outras receitas em vigor;

b) por 3 faltas injustificada consecutivas ou 5 
interpolados, em cada ano civil;
c) pelo decurso do prazo da respetiva dura-
ção ou do prazo estabelecido para a respetiva 
transmissão no n.º 1 do artigo anterior;
d) por grave incumprimento dos deveres do fei-
rante ou por conduta que consubstancie uma 
prática proibida, previstos no presente regula-
mento;
e) pelo não acatamento de ordem legítima ema-
nada pela entidade gestora e/ou pelos agentes 
de autoridade ou interferência indevida na sua 
ação;
f) por violação, reiterada, das normas de fun-
cionamento da feira;
g) pela utilização do espaço de venda para co-
mercialização de produtos incompatíveis com 
o respetivo setor;
h) por alteração, incompatível com o espaço 
atribuído, do ramo de atividade do seu titular.
2 — A caducidade implica a perda total das 
quantias entretanto pagas a título de taxas pela 
atribuição do espaço.

Artigo 18.º
renúncia de ocupação de espaço de venda

1 — o titular da licença da ocupação do espaço 
de venda pode renunciar à ocupação do espa-
ço, devendo, para o efeito, comunicar o facto, 
por escrito, à Câmara Municipal com a antece-
dência mínima de um mês.
2 — A renúncia implica a perda total das quan-
tias entretanto pagas a título de quaisquer ta-
xas pela atribuição do espaço.

Artigo 19.º
Transferência temporária de espaço de venda 

atribuído
1 — A requerimento do interessado, mediante 
formulário disponibilizado pelo Município, pode 
ser autorizada a transferência temporária do di-
reito de ocupação de espaço de venda para um 
seu familiar ou colaborador permanente.
2 — No requerimento a que alude o número an-
terior o feirante deve indicar o período de tem-
po da transferência pretendida, fundamentan-
do o impedimento temporário para o exercício 
da atividade.
3 — A transferência temporária está temporal-
mente limitada a um período máximo, não re-
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novável, de seis meses.
4 — o averbamento da transferência tempo-
rária do direito à ocupação está sujeito à taxa 
prevista no regulamento Municipal de Taxas e 
outras receitas do Município de vila Nova de 
gaia.

Artigo 20.º
Alteração dos espaços de venda

1 — por motivos de interesse público, devida-
mente fundamentados, o Município pode alte-
rar a distribuição dos espaços de venda atribu-
ídos bem como introduzir as modificações que 
se revelem necessárias.
2 — As situações previstas no número anterior 
deverão ser comunicadas aos interessados, 
com a antecedência devida.
3 — A requerimento do feirante, o Município 
pode autorizar a ocupação de um espaço dis-
tinto do que lhe está atribuído, desde que exista 
um espaço vago no mesmo setor de atividade.

Artigo 21.º
Suspensão e extinção de feiras

1 — por motivos de interesse público ou de or-
dem pública, devidamente fundamentados, o 
Município pode suspender temporariamente a 
realização de feiras ou a sua extinção.
2 — A suspensão ou extinção da feira devem ser 
comunicadas aos interessados, logo que sejam 
conhecidas as causas que a determinem, atra-
vés de publicação no sítio Internet do Município 
e da afixação de editais, nos lugares de estilo.

CApÍTuLo II
Deveres

Artigo 22.º
Deveres gerais

No exercício da sua atividade, os ocupantes de 
lugares de venda devem, nomeadamente:
a) Fazer -se acompanhar do título de exercício 
de atividade e da licença de ocupação do es-
paço de venda, devidamente atualizados, e exi-
bi –los sempre que solicitados pela autoridade 
competente;
b) proceder ao pagamento das taxas previstas 
no regulamento de Taxas e outras receitas do 
Município, em vigor, dentro dos prazos fixados;
c) Comparecer com assiduidade à feira;

d) ocupar apenas o espaço que lhe foi atribu-
ído;
e) Cumprir as normas de higiene dos produtos 
por si comercializados;
f) Manter o espaço de venda limpo e arrumado;
g) No final da feira deixar o espaço de venda e 
áreas adjacentes limpas e depositar o lixo nos 
contentores existentes no recinto para esse 
efeito;
h) Tratar de forma respeitosa todos aqueles 
com quem se relacione;
i) Colaborar com os agentes da entidade gesto-
ra e demais agentes de autoridade, com vista à 
manutenção da ordem e legalidade;
j) Dar conhecimento imediato de qualquer ano-
malia detetada ou dano verificado aos agentes 
da entidade gestora;
k) Comunicar ao Município a identificação dos 
colaboradores que exerçam atividade no local 
de venda.

Artigo 23.º
práticas proibidas

É expressamente vedado aos ocupantes dos 
espaços de venda, no exercício da sua ativida-
de, designadamente:
a) permanecer nos locais depois do horário de 
encerramento, com exceção do período desti-
nado à limpeza dos espaços de venda;
b) Efetuar qualquer venda fora dos espaços a 
esse fim destinado;
c) ocupar área superior à atribuída;
d) Ter os produtos desarrumados ou a área de 
circulação obstruída;
e) Comercializar produtos não previstos no tí-
tulo de autorização de venda ou legalmente 
proibidos;
f) Dificultar ou obstruir a circulação dos uten-
tes;
g) usar balanças, pesos e medidas sem a respe-
tiva aferição válida;
h) ofender verbal ou fisicamente qualquer utili-
zador do recinto;
i) Impedir ou dificultar os trabalhadores do Mu-
nicípio no exercício das suas funções;
j) praticar concorrência desleal individual ou 
coletivamente;
k) Danificar o pavimento do espaço de venda;
l) Lançar para o pavimento quaisquer detritos, 
ou depositá -los fora dos contentores a esse fim 
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destinados;
m) Circular com veículos automóveis, tratores 
ou máquinas fora dos horários estabelecidos.

CApÍTuLo III
Feiras realizadas por entidades privadas

Artigo 24.º
Disposição geral

1 — A realização de feiras por entidade privada, 
singular ou coletiva, em local de domínio públi-
co, está sujeita ao procedimento de cedência 
de utilização do domínio público a entidades 
privadas para a realização de feiras, nos termos 
do n.º 2 do artigo 77.º e das alíneas a) e c) do 
n.º 1
do artigo 140.º do Decreto -Lei n.º 10/2015, de 
16.01.
2 — A entidade privada a quem seja autorizada 
a realização de feira deverá garantir a existên-
cia de instalações de conforto, nomeadamente 
instalações sanitárias, no local de realização da 
mesma.

CApÍTuLo Iv
venda ambulante

Artigo 25.º
venda ambulante com caráter de permanência
1 — Só é permitida a venda ambulante com ca-
ráter de permanência nas zonas, lugares e nú-
mero a definir por deliberação de Câmara.
2 — A atribuição de direito de uso do espaço 
público correspondente aos lugares a que se 
refere o número anterior é efetuada por hasta 
pública, de entre os indivíduos que preencham 
os requisitos previstos no artigo 3.º, nos termos 
de anúncio publicitado em edital, no sítio insti-
tucional do Município e no Balcão do Empreen-
dedor.
3 — o anúncio da hasta pública indica, nomea-
damente, os lugares que se encontram disponí-
veis, a base de licitação, duração do direito de 
ocupação e demais esclarecimentos necessá-
rios para o ato público.
4 — por motivos de interesse público, poderá o 
Município proceder à redefinição ou eliminação 
dos lugares a que se refere o n.º 1 do presente 
artigo.

Artigo 26.º
venda ambulante com caráter itinerante

1 — o Município, ouvidas as juntas de freguesia 
e as associações representativas do comércio 
no Concelho de vila Nova de gaia, pode esta-
belecer zonas onde é restringido, condiciona-
do ou proibido o exercício da venda ambulante 
com caráter itinerante, publicitando -as no por-
tal municipal e por edital afixado nos locais de 
estilo.
2 — Fica, desde já, proibido o exercício da ven-
da ambulante, nos seguintes locais:
a) os constantes no Anexo I ao presente regu-
lamento;
b) Situados a menos de 50 metros dos paços 
do Concelho, de Sedes das Juntas de Fregue-
sia, do palácio da Justiça de vila Nova de gaia, 
de Igrejas, Estabelecimentos de Ensino, unida-
des hospitalares e de Saúde e Imóveis Classifi-
cados como de Interesse público ou Municipal;
c) Situados a menos de 100 metros de estabe-
lecimentos que comercializem a mesma cate-
goria de produtos ou exerçam atividade similar;
d) Situados a menos de 500 metros dos mer-
cados e feiras municipais, no respetivo horário 
de funcionamento, salvo as exceções previstas 
no artigo 28.º;
e) Situados a menos de 100 metros dos cemité-
rios existentes no Município, no caso da venda 
de cera, velas e flores, salvo as exceções previs-
tas no artigo 28.º;
f) Situados a menos de 400 metros da orla ma-
rítima, salvo as exceções previstas no artigo 
28.º e a venda de pescado fresco;
g) Situados a menos de 100 metros da orla flu-
vial, salvo as exceções previstas no artigo 28.º e 
a venda de pescado fresco.

Artigo 27.º
horário

Aplicam -se à venda ambulante as normas le-
gais e regulamentares vigentes no Município 
relativas ao horário de funcionamento dos es-
tabelecimentos comerciais.

Artigo 28.º
Eventos ocasionais e atividades sazonais

1 — o disposto nos artigos 26.º e 27.º não se 
aplica a eventos ocasionais, designadamente 
festejos, espetáculos públicos, desportivos, ar-
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tísticos ou culturais, sendo permitida a venda 
ambulante desde uma hora antes até uma hora 
depois do evento.
2 — No caso de atividades de caráter sazonal, 
o Município pode autorizar, excecionalmente, e 
a requerimento do interessado, o exercício de 
venda ambulante, estabelecendo as respetivas 
condições.

Artigo 29.º
Deveres especiais

No exercício da sua atividade, os vendedores 
ambulantes são obrigados, para além do cum-
primento das disposições gerais previstas no 
Título I do presente regulamento, com as devi-
das adaptações, a:
a) Cumprir as normas de higiene relativamente 
à natureza do produto comercializado;
b) Estar dotado de um sistema adequado de 
água potável, energia elétrica e saneamento;
c) Manter o espaço de venda limpo e arrumado;
d) No final da venda deixar o espaço e áreas 
adjacentes limpas;
e) Tratar de forma respeitosa todos aqueles 
com quem se relacione;
f) Colaborar com os agentes fiscalizadores, 
com vista à manutenção da ordem e legalidade.

Artigo 30.º
Equipamento

os tabuleiros, balcões, bancadas, pavilhões, ve-
ículos ou outros, utilizados para a exposição e 
venda de produtos deverão ser construídos em 
material resistente, facilmente lavável e que as-
segurem as condições estruturais e hígio -sani-
tárias.

Artigo 31.º
Condições de higiene e acondicionamento

1 — No transporte, arrumação, exposição e arre-
cadação dos produtos é obrigatório separar os 
produtos alimentares, pela sua natureza, bem 
como proceder à separação dos produtos cujas 
características possam ser afetadas pela proxi-
midade de outros.
2 — os veículos de transporte de produtos ali-
mentares devem apresentar-se em perfeito es-
tado de limpeza interior.
3 — os produtos que, pela sua natureza, não se-
jam suscetíveis de exposição, devem ser man-

tidos em lugares adequados à preservação do 
seu estado e, bem assim, em condições higio 
-sanitários que os protejam de poeiras, conta-
minações ou contactos que possam por em ris-
co a saúde dos consumidores.
4 — As embalagens utilizadas no transporte de 
peixe fresco destinado ao consumo têm de ser 
compostas de material rígido, quando possível 
isolante, não deteriorável, pouco absorvente de 
humidade e com superfícies internas duras e li-
sas de modo a garantir a mais elevada frescura, 
proteção e elevados padrões de higiene.
5 — A venda ambulante de doces, pastéis e fri-
turas previamente confecionados só é permi-
tida quando os produtos sejam provenientes 
de estabelecimento devidamente licenciado, 
devendo ser apresentados e embalados em 
condições hígio -sanitárias adequadas, nomea-
damente no que se refere a preservação de po-
eiras e de qualquer contaminação, mediante o 
uso de vitrinas, matérias plásticas ou de quais-
quer outras que se mostrem apropriadas.
6 — Sempre que tal seja solicitado pelas auto-
ridades competentes para a fiscalização, o ven-
dedor ambulante tem de indicar o local onde 
armazena a sua mercadoria, facultando o aces-
so ao mesmo.

TÍTuLo III
prestação de serviços de restauração ou bebi-

das
de caráter não sedentário

Artigo 32.º
Locais de prestação de serviços

1 — É permitida a atividade de prestação de ser-
viços de restauração ou bebidas de caráter não 
sedentário nos locais a definir pelo Município.
2 — A atribuição de espaço de venda aos pres-
tadores de serviços referidos no número ante-
rior segue:
a) o regime de atribuição aplicável na organi-
zação e funcionamento das feiras retalhistas;
b) As condições para o exercício da venda am-
bulante.

Artigo 33.º
requisitos de exercício

1 — As unidades de restauração ou de bebidas 
móveis, amovíveis ou fixas de uso temporário 
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devem cumprir os requisitos constantes do ca-
pítulo III do anexo II ao regulamento (CE) n.º 
852/2004, do parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 29 de abril de 2004.
2 — A violação do disposto no número ante-
rior é punida nos termos do Decreto-Lei n.º 
113/2006, de 12 de junho, alterado pelo Decre-
to–Lei n.º 223/2008, de 18 de novembro.

Artigo 34.º
Cessação da atividade

1 — os prestadores estabelecidos em território 
nacional que prestem serviços de restauração 
ou de bebidas com caráter não sedentário de-
vem comunicar, através do Balcão do Empre-
endedor, a cessação da respetiva atividade, no 
prazo máximo de 60 dias após a ocorrência do 
facto.
2 — A violação do disposto no número anterior 
constitui contraordenação leve.

TÍTuLo Iv
Disposições finais

Artigo 35.º
regime sancionatório

1 — Sem prejuízo da responsabilidade civil e cri-
minal nos termos da lei geral, aplica -se à viola-
ção dos preceitos do presente regulamento o 
regime sancionatório previsto nos artigos 143.º 
e seguintes do rJACSr, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 10/2015.
2 — Constitui contraordenação punível nos ter-
mos do regime jurídico previsto no número an-
terior, a violação das seguintes normas regula-
mentares:
a) A falta de apresentação da mera comunica-
ção prévia, em violação do n.º 2 do artigo 3.º;
b) A ocupação pelo feirante, pelo vendedor 
ambulante e prestador de serviços de restau-
ração ou de bebidas não sedentário de espaço 
de venda ou espaço público sem que lhe tenha 
sido reconhecido o direito a essa ocupação, em 
violação do disposto no n.º 1 do artigo 4.º;
c) A venda de produtos proibidos, em violação 
dos n.os 1 e 2 do artigo 7.º;
d) A violação dos deveres gerais e especiais e 
de proibições previstos nos artigos 22.º, 23.º, 
29.º, 30.º e 31.º;
e) o incumprimento de ordens, decisões e ins-

truções proferidas pelas autoridades policiais, 
administrativas e fiscalizadoras que sejam in-
dispensáveis ao exercício da atividade de ven-
dedor ambulante e de prestação de serviços de 
restauração ou bebidas com caráter não seden-
tário;
f) o exercício da atividade de vendedor ambu-
lante e de prestação de serviços de restauração 
ou de bebidas com caráter não sedentário nos 
locais proibidos identificados no n.º 2 do artigo 
26.º e no Anexo I que constitui parte integran-
te do presente regulamento, salvo as exceções 
previstas no artigo 28.º;
g) o exercício da atividade sem o prévio paga-
mento das taxas devidas;
h) o não cumprimento das demais normas le-
gais, restrições ou deveres gerais ou especiais 
previstos no presente regulamento.

Artigo 36.º
Norma revogatória

1 — Com a entrada em vigor do presente re-
gulamento é revogado o regulamento Muni-
cipal do Comércio e da prestação de Serviços 
de restauração ou de Bebidas Não Sedentário, 
sendo, igualmente, revogadas quaisquer ou-
tras normas regulamentares do Município que 
o contrariem.
2 — As remissões feitas para os preceitos do 
regulamento ora revogado consideram -se au-
tomaticamente transpostas para as disposições 
equivalentes do presente regulamento.

Artigo 37.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.

ANEXo I
Locais vedados ao exercício da venda ambu-

lante
para além dos locais genericamente definidos 
no presente regulamento e salvo as exceções 
nele previstas, é proibida a venda ambulante 
nas seguintes artérias:
a) Freguesia de Arcozelo — Alameda D. Manuel 
I, Av. João paulo II, Av. vasco da gama, rua pa-
dre Nunes de Campos, Largo Maria da Fonte, 
rua do Mar, Av. Jorge Correia, Av. gomes guer-
ra;
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b) Freguesia de Avintes — rua da Escola Cen-
tral, rua da Misericórdia, rua venceslau ramos, 
Avenida vasco da gama;
c) Freguesia de Canidelo — rua Tenente vala-
dim, rua da Bélgica;
d) Freguesia de oliveira do Douro — rua rai-
mundo de Carvalho, rua prof. José Bonaparte, 
rua Sidónio pais, rua rocha Silvestre, rua Ca-
etano de Melo, Alameda de Santa Eulália, Largo 
da Lavandeira, Alameda e Marginal do Areinho 
e Avenida vasco da gama;
e) união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso — rua João de Deus, rua Marquês 
Sá da Bandeira, rua pádua Correia, rua Soares 
dos reis, rua 14 de outubro, rua D. pedro v, 
rua Conceição Fernandes, rua Teixeira Lopes, 
rua do Telhado, rua da rasa, rua António ro-
drigues da rocha, rua pinto Aguiar, rua pinto 
Mourão, rua raimundo de Carvalho, rua Álva-
res Cabral, rua Francisco Sá Carneiro, Avenida 
da república, Largo Estêvão Torres, Largo dos 
Aviadores, rua do Jardim, rua Doutor Flórido 
Toscano;
f) união de Freguesias de grijó e Sermonde — 
Avenida do Mosteiro;
g) união de Freguesias de pedroso e Seixeze-
lo — Largo da Feira velha, rua do padrão, rua 
gonçalves de Castro, rua Tomás Aquino Silva;
h) união de Freguesias de Sandim, olival, Lever 
e Crestuma — Avenida Eng.º Adelino Amaro da 
Costa;
i) união das Freguesias de Sta. Marinha e S. pe-
dro da Afurada — rua 1.º de maio, rua do Er-
nesto Silva, rua Luís de Camões, rua Antero 
de Quental, rua Diogo Cassels, rua Marciano 
Azuaga, rua rodrigues de Freitas, rua Cabo 
Borges, rua Afonso de Albuquerque, rua Elias 
garcia, rua dos polacos, rua Conselheiro velo-
so da Cruz,
rua general Torres, rua Dionísio de pinho, rua 
Barão do Corvo, rua prof. urbano de Moura, 
rua José Mariani, rua Cândidos dos reis, rua 
Tenente valadim, Av. da república, Av. ramos 
pinto, Av. Diogo Leite, Travessa Luís de Camões, 
Largo Eça de Queiroz, rua Amorim da Costa, 
rua dos Bombeiros voluntários de Coimbrões, 
rua Major pala.

e.2.4. reGULAmeNTo Do LICeNCIAmeNTo 
mUNICIPAL De ATIVIDADeS DIVerSAS

Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião pública realizada no dia 
17 de julho de 2017, e a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, em reunião extraordinária de 
16 de novembro de 2017, deliberaram aprovar, 
após consulta pública, o regulamento do Li-
cenciamento Municipal de Atividades Diversas, 
que se publica, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 139.º do Código do proce-
dimento Administrativo, o qual entra em vigor 
no dia seguinte à sua publicação no Diário da 
república, sem prejuízo de tal publicação ser 
igualmente feita no Boletim Municipal e na In-
ternet no sítio institucional do Município.
22 de novembro de 2017 – o presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
o regulamento do Licenciamento Municipal de 
Atividades Diversas do Município de vila Nova 
de gaia regula o regime jurídico, previsto no 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, 
de acesso, exercício e fiscalização, pelas câma-
ras municipais, de atividades anteriormente co-
metidas aos governos civis, nomeadamente, de 
guarda-noturno, venda ambulante de lotarias, 
arrumador de automóveis, acampamentos oca-
sionais, exploração de máquinas de diversão e 
realização de espetáculos desportivos e de di-
vertimentos em lugares públicos ao ar livre, en-
tre outras.
Este regulamento foi objeto de uma revisão 
geral na sequência das alterações introduzi-
das naquele diploma legal pelos Decretos-Leis 
n.ºs 48/2011, de 1 de abril e 204/2012, de 29 de 
agosto, mas revela-se atualmente desajustado 
em face das importantes alterações legislativas 
operadas posteriormente, naquele normativo, 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril e pela Lei 
n.º 105/2015, de 25 de agosto.
Assim, o licenciamento das atividades de ven-
da ambulante de lotarias, de arrumador de au-
tomóveis e de atividades ruidosas de carácter 
temporário que respeitem a festas populares, 
romarias, feiras, arraiais e bailes é hoje maté-
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ria da competência das juntas de freguesia, nos 
termos do n.º 3 do artigo 16.º do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, cabendo, pois, às 
freguesias a respetiva regulamentação.
por sua vez, o Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de 
abril, alterou o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 
de dezembro, no que se refere ao regime jurídi-
co da realização de acampamentos ocasionais 
e a Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto, aprovou 
um regime jurídico autónomo da atividade de 
guarda-noturno estabelecendo no seu artigo 
44.º que os regulamentos municipais que re-
gulam a atividade de guarda-noturno deveriam 
ser adequados à presente lei, no prazo de 180 
dias após a sua entrada em vigor. 
A presente revisão visa pois adequar o regu-
lamento do Licenciamento Municipal de Ativi-
dades Diversas à redação atual do Decreto-lei 
n.º 310/2002, de 18 de dezembro, em conformi-
dade com os novos diplomas visando cumprir 
o disposto no n.º 1 do seu artigo 53.º segundo 
o qual “o regime do exercício das atividades 
previstas no presente diploma será objecto de 
regulamentação municipal, nos termos da lei.”. 
por seu turno, à semelhança do método adota-
do pelo legislador, a regulamentação da ativi-
dade de guarda-noturno passa a ser objeto de 
regulamento municipal específico.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
o projeto do presente regulamento foi objeto 
de consulta pública nos termos e para os efei-
tos do artigo 101.º, n.º 1 do Código do procedi-
mento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241.º da Constituição da república portugue-
sa e 25.º, n.º 1, alínea g), do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da 
Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia aprova o seguinte regula-
mento:

CApÍTuLo I
âMBITo

Artigo 1.º
Lei habilitante e âmbito de aplicação

1- o presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos do artigo 241.º da Constituição 
da república portuguesa, dos artigos 25.º, n.º 1 
alínea g) e 33.º, n.º 1 alínea k) do regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 53.º, 
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de de-
zembro.
2 – o exercício das atividades discriminadas no 
número seguinte rege-se, na área do Município 
de vila Nova de gaia, pelas disposições do pre-
sente regulamento de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezem-
bro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto e pelo Decreto-
-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril.
3 – o presente regulamento regula o regime 
jurídico de acesso, exercício e fiscalização das 
seguintes atividades:
a) realização de acampamentos ocasionais;
b) Exploração de máquinas automáticas, mecâ-
nicas, elétricas e eletrónicas de diversão;
c) realização de espetáculos desportivos e de 
divertimentos públicos nas vias, jardins e de-
mais lugares públicos ao ar livre;
d) venda de bilhetes para espetáculos ou di-
vertimentos públicos em agências ou postos de 
venda;
e) realização de fogueiras e queimadas.

Artigo 2.º
Licenciamento

1 – o acesso às atividades referidas nas alíneas 
a), c) e e) do n.º 3 do artigo anterior carece de 
licenciamento municipal nos termos do presen-
te regulamento.
2 – As atividades referidas nas alíneas b) e d) do 
n.º 3 do artigo anterior são de livre acesso.

Artigo 3.º
Competências

1 – As competências conferidas neste diploma à 
Câmara Municipal podem ser delegadas no seu 
presidente, com a faculdade de subdelegação, 
nos vereadores e nos dirigentes dos serviços 



115

 Nº 86 | DEZEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

rEguLAMENToS

municipais.
2 – As competências cometidas ao presidente 
da Câmara podem ser delegadas nos vereado-
res, com a faculdade de subdelegação nos diri-
gentes dos serviços municipais.

CApÍTuLo II
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE ACAMpAMEN-

ToS oCASIoNAIS

Artigo 4.º
Licenciamento

1 - A realização de acampamentos ocasionais 
fora dos locais adequados à prática do campis-
mo e caravanismo fica sujeita à obtenção de 
licença da câmara municipal, devendo ser re-
querida pelo responsável do acampamento e 
dependendo a sua concessão da autorização 
expressa do proprietário do prédio.
2 - A realização de qualquer acampamento 
ocasional por parte de membros das organiza-
ções reconhecidas pela World Association of 
girl guidesgirl Scouts e pela World organiza-
tion of the Scout Movement fica sujeita a co-
municação prévia à câmara municipal, ao dele-
gado de saúde e ao comandante da pSp ou da 
gNr, consoante os casos, bem como à autori-
zação do proprietário do prédio, sem prejuízo 
do cumprimento das regras a que se refere o n.º 
3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 
15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de ja-
neiro, 114/2011, de 30 de novembro, e 83/2014, 
de 23 de maio.

Artigo 5.º
requerimento

1 - o pedido de licenciamento é dirigido por 
escrito, sob a forma de requerimento ao presi-
dente da Câmara com a antecedência mínima 
de 30 dias e deverá conter:
a) A identificação do requerente, pela indica-
ção do nome, domicílio, bem como, se possível, 
dos números de identificação civil e identifica-
ção fiscal;
b) Indicação da data, local e demais circunstân-
cias do acampamento.
2 – o requerimento é acompanhado dos se-
guintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade e cartão de 

contribuinte, ou cartão de cidadão;
b) Certificado de registo criminal;
c) Declaração de autorização do proprietário 
do prédio, com indicação do período concedi-
do.

Artigo 6.º
parecer

1 – A realização de qualquer acampamento oca-
sional está sujeita à emissão de parecer favorá-
vel das seguintes entidades:
a) Junta de freguesia da respetiva área;
b) Delegado de saúde;
c) Comandante da pSp ou da gNr, consoante 
os casos.
2 – o parecer a que se refere o número anterior 
será solicitado pelos serviços no prazo de três 
dias.
3 – As entidades consultadas devem pronun-
ciar-se no prazo de cinco dias após a receção 
do pedido.

Artigo 7.º
Deferimento

1 - o pedido de licenciamento será liminarmen-
te indeferido quando não forem indicados ou 
juntos com o requerimento os elementos ou 
documentos a que se refere o artigo 5.º do pre-
sente regulamento.
2 – obtido o parecer favorável das entidades 
referidas no n.º 1 do artigo anterior, é emitida a 
licença para a realização do acampamento, da 
qual constam as condições em que o mesmo se 
deve realizar.
3 – A decisão sobre o pedido de licenciamento 
deve incluir a indicação do prazo para levanta-
mento da licença e pagamento da taxa respe-
tiva.
4 – A autorização concedida será cancelada se 
não for levantada a licença e paga a taxa dentro 
do prazo referido no aviso de pagamento.

Artigo 8.º
validade das licenças

A licença é concedida por um período de tem-
po determinado, nunca superior ao período de 
tempo autorizado expressamente pelo proprie-
tário do prédio. 
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Artigo 9.º
regras de conduta

1 – os titulares de licença para o exercício da 
atividade de acampamentos ocasionais são 
obrigados a zelar pela higiene e segurança do 
prédio ocupado.
2 – A não observação das condições impostas 
na licença determina a sua cassação e o levan-
tamento imediato do acampamento.

Artigo 10.º
revogação da licença

Em casos de manifesto interesse público de-
signadamente para proteção da saúde ou bens 
dos campistas ou caravanistas, ou em situações 
em que estejam em causa a ordem e tranqui-
lidade públicas, a Câmara Municipal poderá a 
qualquer momento, revogar a licença concedi-
da.

CApÍTuLo III
rEgIME Do EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE 

EXpLorAçÃo DE MÁQuINAS DE DIvErSÃo

Artigo 11.º
objeto

A exploração de máquinas automáticas, mecâ-
nicas e eletrónicas de diversão obedece ao re-
gime definido no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 
18 de dezembro, na redação em vigor, com as 
especificidades constantes do presente regu-
lamento.

Artigo 12.º
âmbito

1 – para efeitos do presente regulamento, con-
sideram-se máquinas de diversão:
a) Aquelas que, não pagando prémios em di-
nheiro, fichas ou coisas com valor económico, 
desenvolvem jogos cujos resultados dependem, 
exclusiva ou fundamentalmente, da perícia do 
utilizador sendo permitido que ao utilizador 
seja concedido o prolongamento da utilização 
gratuita da máquina face à pontuação obtida;
b) Aquelas que, tendo as características defini-
das na alínea anterior, permitem apreensão de 
objetos cujo valor económico não exceda três 
vezes a importância despendida pelo utilizador.
2 – Excluem-se do âmbito do presente diplo-
ma as máquinas que, não pagando diretamen-

te prémios em fichas ou moedas, desenvolvam 
temas próprios dos jogos de fortuna e azar ou 
apresentem como resultado pontuações de-
pendentes exclusiva ou fundamentalmente da 
sorte, que são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 
422/89, de 2 de dezembro, e diplomas regula-
mentares.

Artigo 13.º
registo

1 – Nenhuma máquina submetida ao regime do 
presente capítulo pode ser posta em explora-
ção sem que se encontre registada e os respe-
tivos temas de jogo classificados.
2 – o registo é promovido pelo proprietário da 
máquina junto do presidente da Câmara, atra-
vés do balcão único eletrónico dos serviços.
3 – o registo é titulado pelo comprovativo ele-
trónico de entrega no balcão único eletrónico 
dos serviços, bem como do comprovativo do 
pagamento das quantias eventualmente devi-
das, devendo ambos os documentos acompa-
nhar a máquina a que respeitam.

Artigo 14.º
Averbamento

As alterações de propriedade da máquina obri-
gam o adquirente a efetuar o averbamento 
respetivo, por comunicação no balcão único 
eletrónico dos serviços, que identifique o ad-
quirente e o anterior proprietário, devendo o 
comprovativo da comunicação acompanhar a 
máquina a que respeita.

Artigo 15.º
Instrução do pedido de registo

A comunicação de promoção do registo referi-
do no artigo 13.º, n.º 2 de máquina que se pre-
sume seja colocada em exploração em local do 
concelho de vila Nova de gaia, é feito através 
do balcão único eletrónico dos serviços e deve 
ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal 
de gaia identificando o seu proprietário, o local 
de exploração pretendido e a classificação do 
tema de jogo respetivo pelo Serviço de Inspe-
ção de Jogos do Instituto do Turismo de portu-
gal, I. p.

Artigo 16.º
Temas dos jogos
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1 – A importação, fabrico, montagem e venda 
de máquinas de diversão obrigam à classifica-
ção dos respetivos temas de jogo.
2 – A classificação dos temas de jogo é requeri-
da pelo interessado ao Serviço de Inspeção de 
Jogos do Instituto do Turismo de portugal, I. p., 
devendo o requerimento ser instruído com in-
formação do respetivo jogo.
3 – A cópia da decisão de classificação do res-
petivo tema de jogo deve acompanhar a má-
quina.
4 – o proprietário de qualquer máquina pode 
substituir o tema ou temas de jogo autoriza-
dos por qualquer outro, desde que o mesmo 
seja previamente classificado pelo Serviço de 
Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo de 
portugal, I. p.
5 - A substituição referida no número anterior 
deve ser precedida de comunicação ao presi-
dente da Câmara no balcão único eletrónico 
dos serviços.
6 – A cópia do documento que classifica o novo 
tema de jogo autorizado deve acompanhar a 
máquina de diversão.

Artigo 17.º
Elementos do processo

A Câmara Municipal organiza um processo indi-
vidual por cada máquina registada do qual de-
vem constar os seguintes elementos:
a) Número do registo, que é sequencialmente 
atribuído;
b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número 
e ano de fabrico e modelo;
c) Classificação do tema ou temas de jogo de 
diversão;
d) proprietário e respetiva residência.

Artigo 18.º
Condições de exploração

1 – As máquinas só podem ser exploradas no 
interior de recinto ou estabelecimento que não 
se situe a menos de 300 metros de estabeleci-
mentos pré-existentes de educação pré-escolar 
ou de ensino básico ou secundário, públicos ou 
privados.
2 – A distância prevista no número anterior é 
aferida por referência à distância percorrida 
pelo caminho pedonal mais curto, obedecendo 
às regras de circulação pedonal constantes do 

Código da Estrada.

Artigo 19.º
restrições de utilização

A prática de jogos em máquinas reguladas pelo 
presente capítulo é interdita a menores de 16 
anos, salvo quando, tendo mais de 12 anos, se-
jam acompanhados por quem exerce o poder 
paternal.

Artigo 20.º
Elementos identificativos da máquina em ex-

ploração
É obrigatória a afixação na própria máquina, 
em lugar bem visível, de inscrição ou dístico 
contendo os seguintes elementos:
a) Número de registo;
b) Nome do proprietário;
c) Idade exigida para a sua utilização;
d) Nome do fabricante;
e) Tema de jogo;
f) Tipo de máquina;
g) Número de fábrica.

Artigo 21.º
responsabilidade contraordenacional

1 – para efeitos do presente capítulo, conside-
ram-se responsáveis, relativamente às contra-
ordenações verificadas:
a) o proprietário da máquina, nos casos de ex-
ploração de máquinas sem registo ou quando 
em desconformidade com os elementos cons-
tantes do título de registo por falta de averba-
mento de novo proprietário;
b) o proprietário ou explorador do estabeleci-
mento, nas demais situações.
2 – Quando, por qualquer circunstância, se 
mostre impossível a identificação do proprie-
tário de máquinas em exploração, considera-se 
responsável pelas contraordenações o proprie-
tário ou explorador do estabelecimento onde 
as mesmas se encontrem.

CApÍTuLo Iv
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE rEALIZAçÃo 

DE ESpETÁCuLoS DE NATurEZA DESporTI-
vA E DE DIvErTIMENToS pÚBLICoS

Artigo 22.º
Licenciamento
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1 – As provas desportivas e outros eventos pú-
blicos organizados nas vias, jardins e demais 
lugares públicos ao ar livre dependem de licen-
ciamento da câmara municipal.
2 – o licenciamento das atividades ruidosas de 
caráter temporário que respeitem a festas po-
pulares, romarias, feiras, arraiais e bailes com-
petem à junta de freguesia com jurisdição no 
respetivo território, sem prejuízo das compe-
tências, da Câmara Municipal, para autorizar as 
atividades suscetíveis de afetar o trânsito nor-
mal e do presidente da Câmara, para emissão 
de licença especial de ruído, sendo caso disso.
3 – Estão dispensadas de licenciamento as ati-
vidades que decorram em recintos já licencia-
dos pela Direção geral dos Espetáculos.
4 – Às atividades suscetíveis de afetar o trânsito 
normal, aplicar-se-á, quanto à sua tramitação, 
o regime jurídico previsto no Decreto-regula-
mentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.

Artigo 23.º
Comunicação prévia

As festas promovidas por entidades oficiais ci-
vis ou militares não carecem de licença munici-
pal, mas das mesmas deve ser feita uma partici-
pação prévia ao presidente da Câmara.

Artigo 24.º
Espetáculos e atividades ruidosas

1 – As bandas de música, grupos filarmónicos, 
tunas e outros agrupamentos musicais não po-
dem atuar nas vias e demais lugares públicos 
dos aglomerados urbanos desde as 0 até às 9 
horas.
2 – o funcionamento de emissores, amplifica-
dores e outros aparelhos sonoros que projetem 
som para as vias e demais lugares públicos, in-
cluindo sinais horários, só poderá ocorrer entre 
as 9 e as 22 horas e mediante a prévia emissão 
de uma licença especial de ruído.
3 – o funcionamento a que se refere o número 
anterior fica sujeito às seguintes restrições:
a) Só pode ser consentido por ocasião de festas 
tradicionais, espetáculos ao ar livre ou em ou-
tros casos análogos devidamente justificados;
b) Cumprimento dos limites estabelecidos no 
n.º 5 do artigo 15.º do regulamento geral do 
ruído, quando a licença é concedida por perío-
do superior a um mês.

Artigo 25.º
Licença especial de ruído

1 – Sem prejuízo do disposto no número seguin-
te, a realização de festividades, de divertimen-
tos públicos e de espetáculos ruidosos nas vias 
públicas e demais lugares públicos nas proximi-
dades de edifícios de habitação, escolares du-
rante o horário de funcionamento, hospitalares 
ou similares, bem como estabelecimentos hote-
leiros e meios complementares de alojamento 
só é permitida quando, cumulativamente:
a) Circunstâncias excecionais o justifiquem;
b) Seja emitida, pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal, licença especial de ruído;
c) respeite o disposto no n.º 5 do artigo 15.º do 
regulamento geral do ruído, quando a licença 
é concedida por período superior a um mês.
2 – Não é permitido o funcionamento ou o exer-
cício contínuo dos espetáculos ou atividades 
ruidosas nas vias públicas e demais lugares pú-
blicos na proximidade de edifícios hospitalares 
ou similares ou na de edifícios escolares duran-
te o respetivo horário de funcionamento.

Artigo 26.º
Festas tradicionais

1 – por ocasião dos festejos tradicionais das lo-
calidades, ou quando circunstâncias excecio-
nais o justifiquem, pode o presidente da Câmara 
permitir o funcionamento ou o exercício con-
tínuo dos espetáculos ou atividades ruidosas 
proibidas no presente capítulo, salvo nas proxi-
midades de edifícios hospitalares ou similares.
2 – os espetáculos ou atividades que não es-
tejam licenciados ou se não contenham nos li-
mites da respetiva licença podem ser imedia-
tamente suspensos, oficiosamente ou a pedido 
de qualquer interessado.

Artigo 27.º
requerimento

1 - o pedido de licenciamento é dirigido por es-
crito, sob a forma de requerimento, ao presi-
dente da Câmara, com a antecedência mínima 
de 15 dias úteis, e deverá conter:
a) Nome ou firma do requerente;
b) Domicílio ou sede do requerente;
c) Números de identificação civil e fiscal;
d) Indicação do local, hora e duração do evento.
2 - o requerimento é acompanhado dos seguin-
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tes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade ou cartão do 
cidadão do requerente ou do representante le-
gal;
b) Cópia do cartão de identificação fiscal, sen-
do caso disso;
c) Termo de responsabilidade assinado por um 
técnico habilitado para o efeito tendo em vista 
garantir que a emissão ruidosa respeita os li-
mites estabelecidos no regulamento geral do 
ruído;
d) Apólice de seguro contra terceiros.
3 - os requisitos exigidos nas alíneas c) e d) 
do número anterior poderão ser dispensados 
quando a natureza do espetáculo o justifique.
4 - A autorização para a realização de provas 
desportivas na via pública deve ser requerida 
com antecedência nunca inferior a 30 ou 60 
dias, conforme se desenrole num ou em mais 
municípios, e está sujeita ao parecer favorável 
das entidades legalmente competentes.

Artigo 28.º
Deferimento

1- o pedido de licenciamento será liminarmente 
indeferido caso o requerimento não seja apre-
sentado com a antecedência regulamentar-
mente exigida ou caso não sejam indicados ou 
juntos, ao mesmo, os elementos ou documen-
tos referidos no artigo anterior.
2 - Em caso de deferimento, a decisão sobre o 
pedido de licenciamento deve incluir a indica-
ção do prazo para levantamento da licença e 
pagamento da taxa respetiva.
3 - A autorização concedida será cancelada se 
não for levantada a licença e paga a taxa dentro 
do prazo referido no aviso de pagamento.

Artigo 29.º
Licença

A licença é concedida por um período de tem-
po determinado e deverá conter a referência ao 
seu objeto, local de realização, tipo de evento, 
fixação dos respetivos limites horários, bem 
como quaisquer condições que tenham sido 
definidas ou impostas no licenciamento.

Artigo 30.º
recintos itinerantes e improvisados

Quando a realização de arraiais, romarias, bailes 

e outros divertimentos públicos envolver a ins-
talação e funcionamento de recintos itinerantes 
ou improvisados, aplicam-se também as regras 
estabelecidas no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29 de setembro.

Artigo 31.º
Medidas cautelares

os espetáculos ou atividades que não estejam 
licenciados, ou se não contenham nos limites 
da respetiva licença, podem ser imediatamente 
suspensos, oficiosamente, ou a pedido de qual-
quer interessado.

Artigo 32.º
Diversões carnavalescas proibidas

1 - Nas diversões carnavalescas é proibido:
a) o uso de quaisquer objetos de arremesso 
suscetíveis de pôr em perigo a integridade físi-
ca de terceiros;
b) A apresentação da bandeira nacional ou imi-
tação;
c) A utilização de gases, líquidos ou de outros 
produtos inebriantes, anestesiantes, esternuta-
tórios ou que possam inflamar-se, seja qual for 
o seu acondicionamento.
2 - A venda ou a exposição para venda de pro-
dutos de uso proibido pelo número anterior é 
punida como tentativa de comparticipação na 
infração.

CApÍTuLo v
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE AgÊNCIAS DE 
vENDA DE BILhETES pArA ESpETÁCuLoS 

pÚBLICoS

Artigo 33.º
princípio geral

A venda de bilhetes para espetáculos ou diver-
timentos públicos em agências ou postos de 
venda não está sujeita a licenciamento, a auto-
rização, a autenticação, a validação, a certifica-
ção, a atos emitidos na sequência de comunica-
ções prévias com prazo, a registo ou a qualquer 
outro ato permissivo, nem a mera comunicação 
prévia.

Artigo 34.º
requisitos

1 – A venda de bilhetes para espetáculos ou di-
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vertimentos públicos em agências ou postos de 
venda deve ser efetuada em estabelecimento 
privativo, com boas condições de apresentação 
e de higiene e ao qual o público tenha acesso, 
ou em secções de estabelecimentos de qual-
quer ramo de comércio que satisfaçam aqueles 
requisitos.
2 – É obrigatória a afixação nas agências ou 
postos de venda, em lugar bem visível, das ta-
belas de preços de cada casa ou recinto cujos 
bilhetes comercializem.

Artigo 35.º
proibições

Nas agências e postos de venda é proibido:
a) Cobrar quantia superior em 10 % à do preço 
de venda ao público dos bilhetes;
b) Cobrar importância superior em 20 % à do 
preço de venda ao público dos bilhetes, no caso 
de entrega ao domicílio;
c) Fazer publicidade, por qualquer meio, dentro 
de um raio de 100 metros em torno das bilhe-
teiras sem fazer expressa referência à diferença 
de preço praticada;
d) recusar a venda de qualquer bilhete em seu 
poder.

CApÍTuLo vI
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE FoguEIrAS E 

QuEIMADAS

Artigo 36.º
Fogueiras

1 - É proibido acender fogueiras nas ruas, pra-
ças e mais lugares públicos das povoações, bem 
como a menos de 30 m de quaisquer constru-
ções e a menos de 300 m de bosques, matas, 
lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias 
suscetíveis de arder e, independentemente da 
distância, sempre que deva prever-se risco de 
incêndio.
2 - pode a Câmara Municipal licenciar as tra-
dicionais fogueiras de Natal e dos santos po-
pulares, estabelecendo as condições para a sua 
efetivação e tendo em conta as precauções ne-
cessárias à segurança das pessoas e bens.

Artigo 37.º
Licenciamento de Queimadas

1 - A realização de queimadas, isto é, o uso do 

fogo para renovação de pastagens e elimina-
ção de restolho e ainda, para eliminar sobrantes 
de exploração cortados mas não amontoados, 
deve obedecer às orientações emanadas das 
comissões distritais de defesa da floresta. 
2 - A realização de queimadas só é permitida 
após licenciamento na câmara municipal, ou 
pela junta de freguesia se a esta for concedi-
da delegação de competências, na presença de 
técnico credenciado em fogo controlado ou, na 
sua ausência, de equipa de bombeiros ou de 
equipa de sapadores florestais. 
3 - Sem acompanhamento técnico adequado, a 
queima para realização de queimadas deve ser 
considerada uso de fogo intencional. 
4 - A realização de queimadas só é permitida 
fora do período crítico definido em portaria go-
vernamental e desde que o índice de risco tem-
poral de incêndio seja inferior ao nível elevado.

Artigo 38.º
requerimento de Licenciamento

1 – o pedido de licenciamento é dirigido por es-
crito ao presidente da Câmara, com a antece-
dência mínima de 15 dias úteis e deverá conter:
a) Nome, idade e domicílio do requerente;
b) Identificação fiscal do requerente;
c) Local e data proposta para a realização da 
fogueira ou queimada;
d) Medidas e precauções tomadas para salva-
guarda da segurança de pessoas e bens.
2 – o requerimento é acompanhado dos se-
guintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade e do cartão 
de contribuinte ou cartão do cidadão;
b) Documento comprovativo da autorização 
concedida pelo respetivo proprietário, no caso 
de a fogueira ter lugar em prédio privado e de 
acompanhamento técnico adequado, nos ter-
mos da lei, sendo caso disso.

Artigo 39.º
Comunicações

A realização de fogueiras ou queimadas devi-
damente licenciadas deverá ser comunicada às 
seguintes entidades:
a) Junta de Freguesia da área respetiva;
b) Comandante dos Bombeiros;
c) Comandante da pSp ou da gNr, com jurisdi-
ção na área.
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Artigo 40.º
Deferimento

1 - o pedido de licenciamento será liminarmen-
te indeferido quando não forem indicados ou 
juntos com o requerimento os elementos ou 
documentos a que se refere o artigo 38.º do 
presente regulamento.
2 - Em caso de deferimento, a decisão sobre o 
pedido de licenciamento deve incluir a indica-
ção do prazo para levantamento da licença e 
pagamento da taxa respetiva.
3 - A autorização concedida será cancelada se 
não for levantada a licença e paga a taxa dentro 
do prazo referido no aviso de pagamento.

Artigo 41.º
requisitos

1 – As licenças só podem ser concedidas quan-
do se considerar estarem reunidas as precau-
ções necessárias à segurança das pessoas e 
bens.
2 – Após a realização da fogueira, deve o reque-
rente garantir que o local ocupado se apresen-
ta limpo e sem quaisquer detritos, suscetíveis 
de constituir um foco de insalubridade.

CApÍTuLo vII
pENALIDADES

Artigo 42.º
Contraordenações

1 - De acordo com o disposto no presente re-
gulamento, constituem contraordenações:
a) A realização de acampamentos ocasionais 
sem licença, punida com coima a graduar de € 
150 a € 200;
b) A realização, sem licença, das atividades re-
feridas no n.º 1 do artigo 22.º, punida com coima 
a graduar de € 25 a € 200;
c) A realização das atividades referidas no ar-
tigo 24.º sem licença especial de ruído, punida 
com coima a graduar de € 150 a € 220;
d) A violação de qualquer dos requisitos cons-
tantes do artigo 35.º, punida com coima de € 
60 a € 250;
e) A realização sem licença de fogueiras, puni-
da com coima a graduar de € 30 a € 270, sendo 
o limite máximo agravado para € 1.000 euros se 
da infração resultar perigo de incêndio;
f) A realização sem licença de queimadas, puni-

da nos termos do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho.
2 – A falta de exibição das licenças às entidades 
fiscalizadoras constitui contraordenação puni-
da com coima a graduar de € 70 a € 200, sal-
vo se estiverem temporariamente indisponíveis 
por motivo atendível e vierem a ser apresenta-
das ou for justificada a impossibilidade de apre-
sentação no prazo de quarenta e oito horas.
3 – A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 43.º
Máquinas de diversão

1 – As infrações do capítulo III do presente regu-
lamento constituem contraordenação punida 
nos termos seguintes:
a) Exploração de máquinas sem registo, com 
coima de € 1500 a € 2500, por cada máquina;
b) Falsificação de título de registo punida, 
com coima a graduar de € 1500 a € 2500;
c) Exploração de máquinas sem que sejam 
acompanhadas dos documentos previstos nos 
n.º 3 do artigo 13.º, artigo 14.º e nos n.ºs 3 e 6 
do artigo 16.º, com coima de € 120 a € 200, por 
cada máquina;
d) Desconformidade com os elementos cons-
tantes do título de registo por falta de averba-
mento de novo proprietário, com coima de € 
120 a € 500, por cada máquina;
e) Exploração de máquinas sem que o respeti-
vo tema ou circuito de jogo tenha sido classifi-
cado pela Inspeção-geral de Jogos, com coima 
de € 500 a € 750, por cada máquina;
f) utilização de máquinas de diversão por pes-
soas com idade inferior à estabelecida, com 
coima de € 500 a € 2500;
g) Falta ou afixação indevida da inscrição ou 
dístico referido no artigo 20.º, bem como a 
omissão de qualquer dos seus elementos, com 
coima de € 270 a € 1100, por cada máquina.
2 – A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 44.º
Casos omissos

A violação de qualquer disposição do presente 
regulamento para a qual não se preveja sanção 
especial é punível com coima graduada de 75 
euros a 250 euros.
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Artigo 45.º
Sanções acessórias

1 – Sem prejuízo do disposto no regime geral 
das contraordenações, podem ainda ser aplica-
das as seguintes sanções acessórias:
a) perda de objetos pertencentes ao agente e 
utilizados na prática da infração;
b) Interdição temporária, até um máximo de 
dois anos, de exercer a atividade em questão;
c) privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado por entidades ou serviços públicos;
d) Encerramento temporário das instalações ou 
estabelecimentos onde se verifique o exercício 
da atividade bem como o cancelamento de li-
cenças ou alvarás.
2 – As sanções acessórias previstas nas alíneas 
b), c) e d) do número anterior só podem ser 
aplicadas em caso de dolo na prática das cor-
respondentes infrações.

Artigo 46.º
Competência para aplicação das coimas e san-

ções acessórias
1 – A instrução dos processos de contraordena-
ção previstos no presente diploma compete à 
Câmara Municipal.
2 – A decisão sobre a instauração dos proces-
sos de contraordenação, para designar instru-
tor e para aplicar as coimas e sanções aces-
sórias previstas neste regulamento pertence 
ao presidente da Câmara ou ao vereador com 
competência delegada.
3 – o produto das coimas, mesmo quando estas 
são fixadas em juízo, constitui receita do Muni-
cípio.

Artigo 47.º
Medidas de tutela da legalidade

As licenças concedidas nos termos do presen-
te diploma podem ser revogadas pela Câmara 
Municipal, a qualquer momento, sempre que se 
verifique:
a) Infração das regras estabelecidas para a res-
petiva atividade ou quaisquer obrigações a que 
se tenha vinculado no licenciamento;
b) Inaptidão do seu titular para o respetivo 
exercício;
c) Situações excecionais, de imperioso interes-
se público, assim o exigirem.

CApÍTuLo vIII
FISCALIZAçÃo

Artigo 48.º
Entidades com competência de fiscalização

1 – A fiscalização do disposto no presente di-
ploma compete à Câmara Municipal, bem como 
às autoridades administrativas e policiais.
2 – As autoridades administrativas e policiais 
que verifiquem as infrações ao disposto no pre-
sente diploma devem elaborar os respetivos 
autos de notícia que remetem à Câmara Muni-
cipal de vila Nova de gaia no mais curto prazo.
3 – Todas as entidades fiscalizadoras devem 
prestar à Câmara Municipal a colaboração que 
lhes seja solicitada.

CApÍTuLo IX
DISpoSIçÕES FINAIS

Artigo 49.º
Desmaterialização de procedimentos e mode-

los de requerimentos
1 – os procedimentos administrativos previstos 
no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de abril são 
efetuados no balcão único eletrónico dos ser-
viços, a que se reporta os artigos 5.º e 6.º do 
Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.
2 – Quando, por motivos de indisponibilidade 
da plataforma eletrónica, não for possível o 
cumprimento do disposto no número anterior, 
podem os procedimentos ser realizados atra-
vés do preenchimento do formulário próprio 
disponível no sítio na internet do Município e 
entregue nos respetivos serviços, presencial-
mente ou através de correio eletrónico ou con-
vencional.
3 – A Câmara Municipal de gaia pode estabe-
lecer modelos e sistemas normalizados dos 
requerimentos previstos neste regulamento, 
disponibilizando aos interessados os respetivos 
formulários, nomeadamente, no sítio institucio-
nal do Município na internet.

Artigo 50.º
Taxas

1 – pela prática dos atos referidos no presente 
regulamento bem como pela emissão das res-
petivas licenças, são devidas as taxas fixadas na 
tabela anexa ao regulamento de Taxas e outras 
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receitas do Município de vila Nova de gaia.
2 – As disposições respeitantes à liquidação, 
cobrança e pagamento das taxas, bem como 
a fundamentação económico-financeira das 
mesmas, referentes às atividades descritas no 
presente regulamento, encontram-se previstas 
no regulamento Municipal de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia.

Artigo 51.º
Interpretação e integração de lacunas

os casos não previstos neste regulamento são 
resolvidos de harmonia com as normas legais e 
regulamentares em vigor.

Artigo 52.º
remissões

As remissões feitas para os preceitos que en-
tretanto venham a ser revogados ou alterados, 
consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.

Artigo 53.º
Norma revogatória

1 - Com a entrada em vigor do presente regu-
lamento, são revogadas todas as disposições 
contrárias ao presente regulamento, salva-
guardado o disposto no número seguinte.
2 - Até que seja publicada a nova regulamen-
tação do exercício da atividade de guarda-
-noturno no Município de vila Nova de gaia 
mantêm-se transitoriamente as normas corres-
pondentes do regulamento do Licenciamento 
de Atividades Diversas atualmente em vigor.

Artigo 54.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte à sua publicação.
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