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A.1. MINuTA DA ATA 16
reunião Extraordinária de 19.07.2018
Aos dezanove dias do mês de julho do ano de 
dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão Extraor-
dinária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do BE, 
um voto de pesar “pelo falecimento do Dr. João 
Semedo””, aprovado por unanimidade. 
2) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pS, um voto de pesar “pelo falecimento do Dr. 
João Semedo””, aprovado por unanimidade. 
3) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do pS, 
um voto de pesar “pelo Falecimento de Manuel 
vieira Machado”, aprovado por unanimidade. 
4) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pS, um voto de pesar “pelo Falecimento da 
Irmã Maria gabriela Baptista”, aprovado por 
unanimidade. 
5) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da “proposta da Câmara Municipal quanto 
ao pedido de certidão de operação urbanísti-
ca relativa à reabilitação de imóvel inserido em 
Área de reabilitação urbana – Aru do Centro 
histórico, para efeitos de concessão de isenção 
de IMI, solicitado por Mário Nuno dos Santos 
Ferreira, proc. n.º 6415/17 – Cert. – união de Fre-
guesias de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada”, referente ao ponto 2 da ordem de Tra-
balhos.
6) Foi o ponto 3 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta de regulamento 
do Conselho Municipal de Segurança, nos ter-
mos do n.º 3 do Art.º 6.º da Lei n.º 33/98 de 18 
de junho, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 106/2015, de 25 de agosto”, aprovado 
por unanimidade. 
7) Foi o ponto 4 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à alteração ao Mapa de pessoal 
e abertura de procedimento concursal comum 
para ocupação de quatro postos de trabalho na 
carreira geral de Assistente operacional – Ser-
viço de reboque”, aprovado por unanimidade. 
8) Foi o ponto 5 da ordem de Trabalho “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao pedido de aumento de pos-
tos de trabalho no procedimento concursal do 
programa de regularização Extraordinária dos 
vínculos precários”, aprovado por Maioria, com 

08 abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 
40 votos a favor (20 do pS, 15 do grupo Muni-
cipal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
9) Foi o ponto 6 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao Contrato-programa a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a “gaiurb - urbanismo e habitação EM”, ten-
do em vista o estabelecimento das condições 
de cooperação para o desenvolvimento, pela 
“gaiurb”, dos objetivos, atividades e funções 
de desenvolvimento económico local, para o 
ano de 2018”, aprovado 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 do pS, 
02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
10) Foi o ponto 7 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao pedido de redução do pa-
gamento da Taxa Municipal de urbanização e 
da Taxa de Compensação urbanística, no valor 
global de €1.412.611,06 (um milhão quatrocen-
tos e doze mil seiscentos e onze euros e seis 
cêntimos), solicitado por José Miguel & Irmão, 
S.A., proc. n.º 3244/17 – pL – união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso”, aprovado 
por Maioria, com 02 votos contra do CDS-pp, 11 
abstenções (06 do pSD, 02 do BE, 02 da CDu e 
01 do pAN) e 35 votos a favor (20 do pS e 15 do 
grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS). 11) Foi o ponto 8 da ordem 
de Trabalhos “Discussão e votação da proposta 
da Câmara Municipal quanto à adesão do Muni-
cípio de vila Nova de gaia à Federação portu-
guesa do Caminho de Santiago”, aprovado por 
unanimidade. 
12) Foi o ponto 9 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Lista de Juízes Sociais 2017/2019 
– Lista Final com todos os documentos dos 
Candidatos”, 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 Fregue-
sia do pS, 02 do BE e 01 do pAN). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 26 minu-
tos do dia 20 de julho de 2018, da qual se lavrou 
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a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e 
assinada pela Senhora primeira Secretária Em 
Exercício e pelo Senhor presidente da Assem-
bleia Municipal, e que foi aprovada por unani-
midade. 
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. ATA N.º 14
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 02 DE JuLho DE 2018
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- o Chefe de Divisão de Administração, Atendi-
mento e Arquivo, Dr. José António Moreira de 
Melo 
horA DA ABErTurA: 15 horas e 05 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 08 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o voto de Louvor que a se-
guir se transcreve:
“voTo DE Louvor
No passado dia 24 de junho, a equipa de fu-
tebol sénior feminina do valadares gaia F. C., 
conquistou a Taça Nacional de promoção.
Em apenas cinco épocas desportivas, esta 
equipa já conquistou dois títulos nacionais, in-
cluindo naturalmente a Taça de portugal, feito 
inédito no nosso Concelho.

B. CâMArA MuNICIpAL
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Nas palavras do grande obreiro do clube, o pre-
sidente José Manuel Soares, “o valadares gaia 
F.C. tem 7 anos de “vida” mas uma alma com 88 
anos, que nos orgulhamos e respeitamos”.
Numa modalidade de eleição para os homens, 
o trabalho desenvolvido e a aposta do clube no 
futebol feminino, significa que o desporto é de 
todos e para todos, sem discriminações de gé-
nero, relevando o papel social do clube na de-
fesa da igualdade de direitos e oportunidades.
o valadares gaia F. C., não obstante a sua curta 
existência, é já um clube com pergaminhos e 
um dos principais emblemas do futebol femini-
no nacional.
por isso, para além do título alcançado, o con-
tributo e o trabalho do clube, em prol do reco-
nhecimento do concelho e do desporto, mere-
cem ser parabenizados.
Nestes termos,
o grupo de vereadores do pSD, propõe um 
voto de louvor à equipa sénior de futebol fe-
minino do valadares gaia F.C., pela conquista 
da Taça Nacional de promoção, extensivo aos 
treinadores e dirigentes que perseguiram e per-
sistiram no resultado que agora alcançaram.
vila Nova de gaia, 2 de julho de 2018
o grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues anunciou a aprovação do 
mesmo, por unanimidade.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou qual o tratamento que tem 
sido dado às sugestões para atribuição do 
nome à nova ponte.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues respondeu que a questão 
tem sido tratada com grande respeito pela 
democracia e pela opinião dos outros. Contu-
do, salientou que não se poderá confundir um 
Estado laico com um Estado anticlerical e que 
tendo em conta que somos apenas um Estado 
laico, onde a Igreja tem as mesmas prorrogati-
vas que todas as outras instituições, o nome já 
se encontra atribuído: D. António Francisco dos 
Santos.

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura questionou o procedimento referente a 
uma reclamação relacionada com a limpeza de 
um terreno na rua de Lijó em vilar de Andori-
nho, junto às habitações 184 e 192. Trata-se de 
um terreno que julga pertencer à Brisa.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues explicou que neste momen-
to há uma grande confusão e que se generaliza 
o modelo de limpeza como se o país fosse um 
todo e que, uma vez que vila Nova de gaia não 
é um território vermelho, as medidas não são 
exatamente as mesmas. Contudo, o processo 
segue a sua tramitação normal para garantir 
que nada acontece. Independentemente de ser 
ou não propriedade da BrISA, a Câmara intervi-
rá notificando o concedente e o concessionário.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA N° 13 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 18 DE JuNho DE 2018 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 13 da reunião 
pública da Câmara, realizada no dia 18 de junho 
de 2018.
propoSTA DE ATrIBuIçÃo DE MEDALhAS 
hoNorÍFICAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA por oCASIÃo DAS CoMEMorA-
çÕES Do DIA Do MuNICÍpIo – 2018
EDoC/2018/41183
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para ra-
tificação. 18.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura questionou se a atleta Joana vascon-
celos poderia ficar em carteira para ser distin-
guida com medalha de mérito, numa próxima 
oportunidade.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, respondeu que quando a 
questão da Joana vasconcelos foi apresenta-
da já estava fechada a avaliação da Comissão 
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de Mérito, no entanto, ela poderá tramitar ain-
da que não o seja automaticamente. Salientou, 
ainda, a necessidade de alguma cautela na atri-
buição das medalhas de mérito, com a garan-
tia que ninguém se deixe levar pelo ímpeto da 
vitória desportiva para que não se corra o ris-
co de atribuir medalhas de mérito a uma jovem 
que ganhou o campeonato e que num ano ou 
dois poderá ser apanhada num processo que 
nos poderá pôr a todos em causa. Informou 
que o que se tem feito é excluir jovens despor-
tistas e avançar ou com o tributo ao clube de 
onde são originários ou esperar que a carreira 
se sedimente. Apresentou como única exceção 
a atleta de esgrima Marta Caride. uma jovem 
especial que tem um percurso de vida absolu-
tamente extraordinário e que com uma patolo-
gia de surdez dedicou-se, em absoluto, a uma 
modalidade que até do ponto de vista da abor-
dagem científica tem sido estudada com algum 
rigor, porque, aparentemente, a surdez elevou 
enormemente o nível de concentração e ela é 
claramente uma referência.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Senhor presidente datado 
de 18 de junho de 2018, que aprovou a proposta 
de atribuição de Medalhas honoríficas do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia por ocasião das 
comemorações do Dia do Município/2018, nos 
termos propostos.

DEPARTAMENTo DE PESSoAl
proCEDIMENTo DE rECruTAMENTo pArA 
ADMISSÃo A CurSoS DE proMoçÃo pArA 
ACESSo NAS CATEgorIAS DA CArrEIrA DE 
BoMBEIro SApADor E ABErTurA DE CoN-
CurSo INTErNo DE ACESSo LIMITADo pArA 
oITo poSToS DE TrABALho DE SuBChEFE 
prINCIpAL DA CoMpANhIA DE BoMBEIroS
EDoC/2018/24338
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a abertura de procedimento de re-
crutamento para a admissão aos cursos de pro-
moção para acesso nas categorias da carreira 

de bombeiros sapadores;
2. Aprovar a abertura de concurso interno de 
acesso limitado para oito postos de trabalho na 
categoria de subchefe principal da Companhia 
de Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia;
3. Aprovar os métodos de seleção propostos, 
bem como, a constituição do Júri indicada.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
ToS CoNCurSAIS, DESTINADoS A TrABA-
LhADorES CoM rELAçÃo JurÍDICA DE 
EMprEgo pÚBLICo por TEMpo INDETErMI-
NADo, INTEgrADoS NA CArrEIrA DE poLÍ-
CIA MuNICIpAL
EDoC 2018/23376
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a abertura de concurso interno de 
acesso limitado para provimento de 1 posto de
trabalho para a categoria de agente municipal 
graduado principal da carreira da polícia Muni-
cipal;
2. Aprovar a abertura de concurso interno de 
acesso limitado para provimento de 31 postos 
de trabalho para a categoria de agente muni-
cipal graduado da carreira de polícia Municipal;
3. Aprovar a abertura de concurso interno de 
acesso limitado para provimento de 29 postos 
de trabalho para a categoria de agente munici-
pal de 1ª classe da carreira de polícia Municipal;
4. Aprovar os métodos de seleção propostos, 
bem como, a constituição do Júri indicada.
propoSTAS DE ALTErAçÃo Ao MApA DE 
pESSoAL E ABErTurA DE proCEDIMENTo 
CoNCurSAL CoMuM pArA oCupAçÃo DE 
QuATro poSToS DE TrABALho NA CArrEI-
rA gErAL DE ASSISTENTE opErACIoNAL – 
SErvIço DE rEBoQuE
EDoC/2018/31115
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
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1. Aprovar a alteração ao mapa de pessoal, com 
a criação de quatro postos de trabalho para a 
carreira geral de assistente operacional, tendo 
como requisito especial obrigatório, carta  de 
condução de veículos ligeiros/pesados com re-
boque;
2. Aprovar a abertura de procedimento concur-
sal comum para constituição de vínculo de em-
prego público na modalidade de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, tendo  em 
vista a ocupação de quatros postos de traba-
lho, na carreira geral de assistente operacional;
3. Aprovar os métodos de seleção propostos, 
bem como, a constituição do Júri indicada.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal. 

DEPARTAMENTo DE ASSuNToS JuRÍDICoS
proCESSo DE IMpugNAçÃo Nº 2721/17.0BE-
prT INTENTADo por SANToS ToMÁS LDA 
CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA – IMpugNAçÃo DA TAXA MuNICIpAL 
DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNA-
MENTo DE poSToS DE ABASTECIMENTo DE 
CoMBuSTÍvEIS Do ANo DE 2017
EDoC/2018/4424
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. 413/17 TrIBuNAL ADMINISTrATIvo E 
FISCAL Do porTo, AuTorA: SoCIEDADE DE 
CoNSTruçÕES SoArES DA CoSTA, SA; rÉu: 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/41015
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. Nº 1655/11 Do TrIBuNAL ADMINISTrA-
TIvo E FISCAL Do porTo, AuTor: JoSÉ DoS 
SANToS MoNTEIro; rÉu: MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/40992
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
INQuÉrITo Nº 74/13.4TAvNg Do DIAp – 1ª 
SECçÃo DEo TrIBuNAL DE vILA NovA DE 
gAIA, DA CoMArCA Do porTo CoNTrA A 
CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE gAIA
EDoC2018/37510
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
SporTINg CLuBE DE ArCoZELo TENDo EM 
vISTA A rEpArTIçÃo DAS DESpESAS CoM 
ELETrICIDADE E A EXTINçÃo DA DÍvIDA Do 
SporTINg CLuBE DE ArCoZELo Ao MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE gAIA por CoMpENSA-
çÃo DE CrÉDIToS
EDoC/2018/40854
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 22.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
22.06.2018 que aprovou o Acordo de Coopera-
ção celebrado entre o Município de vila Nova 
de gaia e o Sporting Clube de Arcozelo, tendo 
em vista a repartição das despesas com eletri-
cidade e a extinção da dívida do clube ao Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, por compensação 
de créditos, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro SoCIAL vErA CruZ Do CAN-
DAL pArA ApoIo FINANCEIro Ao proJETo 
DE ArQuITETurA pArA AS oBrAS DE CoNS-
TruçÃo DE uMA CrEChE, No vALor DE 
€28.517,44 (vINTE E oITo MIL QuINhENToS E 
DEZASSETE EuroS E QuArENTA E QuATro 
CÊNTIMoS)
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EDoC/2018/29819
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro referiu que na última ou na penúltima 
reunião foi aprovada uma situação idêntica para 
um projeto de arquitetura em que a Câmara op-
tou por o fazer, portanto, serviços em detrimen-
to de comparticipação financeira. Questionou a 
razão pela qual, desta vez, se estar a fazer o 
contrário, questionando se se trata apenas de 
insuficiência de capacidade de resposta.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues informou que se tra-
tavam de assuntos distintos, uma vez que no 
caso do Colégio de gaia havia elasticidade no 
tempo, ao contrário do Centro Social vera Cruz 
do Candal que pretende candidatar-se a fun-
dos comunitários. Transmitiu ainda que a linha 
de financiamento para as IpSS equipamentos 
sociais abrirá esta semana e com um prazo de 
execução até setembro, assim, a Câmara não 
teria capacidade de, até setembro, apresentar 
uma candidatura formalizada. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Cen-
tro Social vera Cruz do Candal, para apoio fi-
nanceiro ao projeto de arquitetura destinado a 
obras de construção de uma creche, no valor 
de €28.517,44 (vinte e oito mil quinhentos e de-
zassete euros e quarenta e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A IgrEJA LuSITANA – pArÓQuIA DE S. 
JoÃo EvANgELISTA pArA ApoIo FINAN-
CEIro À ATIvIDADE SoCIAL, No vALor DE 
€15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2018/41359
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 

entre o Município de vila Nova de gaia e a Igre-
ja Lusitana – paróquia de S. João Evangelista, 
para apoio financeiro à atividade social, no va-
lor de €15.000,00 (quinze mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
AS INSTITuIçÕES DESporTIvAS Do MuNICÍ-
pIo pArA ApoIo FINANCEIro À ATIvIDADE 
DESporTIvA
EDoC/2018/41390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e as instituições 
desportivas do Município, para apoio financei-
ro à atividade desportiva, no valor total de € 
172.931,00 (cento e setenta e dois mil novecen-
tos e trinta e um euros), nos termos apresenta-
dos.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A MuSINCLuSÃo orQuESTrA JuvENIL 
DE gAIA pArA ApoIo FINANCEIro À ATIvI-
DADE, No vALor DE €13.530,00 (TrEZE MIL 
QuINhENToS E TrINTA EuroS)
EDoC/2018/16568
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Mu-
sinclusão orquestra Juvenil de gaia, para apoio 
financeiro à atividade, no valor de €13.530,00 
(treze mil quinhentos e trinta euros), nos ter-
mos apresentados.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo A 
CELEBrAr ENTrE MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E o FÓruM CuLTurAL DE guLpI-
LhArES pArA ApoIo FINANCEIro À CoNS-
TruçÃo DA NovA SEDE / 2ª FASE, No vALor 
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ToTAL DE €100.000,00 (CEM MIL EuroS)
EDoC/2018/40748
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Fórum Cultural de gulpilhares, para apoio 
financeiro à construção da nova sede/2ª fase, 
no valor de €100.000,00 (cem mil euros), nos 
termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E CLuBE 
DE FuTEBoL DE S. FÉLIX DA MArINhA pArA 
ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS DE rEQuA-
LIFICAçÃo DoS BALNEÁrIoS – SEguNDA 
rEvISÃo, No vALor DE €27.140,39 (vINTE 
E SETE MIL CENTo E QuArENTA EuroS E 
TrINTA E NovE CÊNTIMoS) + IvA
EDoC/2018/40443
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 2ª revisão ao Contrato-programa de 
Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Clube de 
Futebol de S. Félix, para apoio financeiro às 
obras de requalificação dos balneários, no valor 
de €27.140,39 (vinte e sete mil cento e quaren-
ta euros e trinta e nove cêntimos), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o CLu-
BE DE FuTEBoL DE pEroSINho pArA ApoIo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo DE oBrAS NA 
CoBErTurA DA BANCADA, No vALor DE 
€9.000,00 (NovE MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/50845
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

26.06.2018”
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 Futebol de perosinho, 
para apoio financeiro à realização de obras na 
cobertura da bancada, no valor de €9.000,00 
(nove mil euros) + IvA, nos termos apresenta-
dos.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018 A CELEBrAr EN-
TrE MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
ASSoCIAçÃo DE TÉNIS DE MESA Do porTo 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESENvoL-
vIMENTo Do TÉNIS DE MESA - ESCoLA, No 
vALor gLoBAL DE €13.200,00 (TrEZE MIL E 
DuZENToS EuroS)
EDoC/2018/40690
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo 2018 a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia e a Associação de 
Ténis de Mesa do porto, para apoio financeiro 
ao desenvolvimento do Ténis de Mesa - Escola, 
no valor global de €13.200,00 (treze mil e du-
zentos euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A gAIurB – urBANISMo E hABITAçÃo, EM 
TENDo EM vISTA o ESTABELECIMENTo DAS 
CoNDIçÕES DE CoopErAçÃo pArA o DE-
SENvoLvIMENTo, pELA gAIurB, DoS oBJE-
TIvoS, ATIvIDADES E FuNçÕES DE DESEN-
voLvIMENTo ECoNÓMICo LoCAL - 2018
EDoC/2018/40505
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
Contrato-programa a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de gaia e a gaiurb – urbanis-
mo e habitação, EM, tendo em vista o estabe-
lecimento das condições de cooperação para 
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o desenvolvimento, pela gaiurb, dos objetivos, 
atividades e funções de desenvolvimento eco-
nómico local - 2018, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal. 
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
CoNTrATo-progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o CENTro DE DIA E JArDIM DE INFâNCIA 
SALvADor CAETANo E ANA CAETANo pArA 
ApoIo FINANCEIro Ao INvESTIMENTo – rE-
TIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA 
DE 28.12.2017
EDoC/2018/2487
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Centro 
de Dia e Jardim de Infância Salvador Caetano e 
Ana Caetano, para apoio financeiro ao investi-
mento, retificando a deliberação de câmara de 
28.12.2017, nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo CoLuMBÓ-
FILA Do DISTrITo Do porTo pArA ApoIo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do “CAMpEo-
NATo DISTrITAL Do porTo”, No vALor DE 
€3.500,00 (TrÊS MIL E QuINhENToS EuroS) 
+ IvA
EDoC/2018/40933
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato de patrocínio Desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a Associação Columbófila do Distrito do porto, 
para apoio financeiro à realização do “Campeo-
nato Distrital do porto”, no valor de € 3.500,00 
(três mil e quinhentos euros) + IvA, nos termos 
apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 

A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A gLoBAL NoTÍCIAS, MEDIA 
group, S.A pArA ApoIo FINANCEIro Ao 28º 
grANDE prÉMIo DE CICLISMo JorNAL DE 
NoTÍCIAS, No vALor DE €27.500,00 (vINTE 
E SETE MIL E QuINhENToS EuroS) + IvA
EDoC/2018/41203
 Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato-programa a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia e a global Notícias, 
Media group, S.A, para apoio financeiro ao 28º 
grande prémio de Ciclismo Jornal de Notícias, 
no valor de €27.500,00 (vinte e sete mil e qui-
nhentos euros) + IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE ANDE-
BoL Do porTo pArA ApoIo FINANCEIro 
À rEALIZAçÃo Do EvENTo “AND’prAIA – 
2018”, No vALor DE €2.000,00 (DoIS MIL Eu-
roS) + IvA
EDoC/2018/40647
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato de patrocínio Desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a Associação de Andebol do porto, para apoio 
financeiro à realização do evento “AND’prAIA – 
2018”, no valor de €2.000,00 (dois mil euros) + 
IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo TrEZEN-
ToS E SESSENTA pArA ApoIo FINANCEIro E 
NÃo FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “Douro Cup” , No vALor DE €3.000,00 
(TrÊS MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/40910
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
gaia e a Associação Trezentos e Sessenta, para 
apoio financeiro e não financeiro, à realização 
do evento “Douro Cup”, no valor de €3.000,00 
(três mil euros) + IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE TÉNIS 
DE MESA Do porTo pArA ApoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo Do “42º TorNEIo ABEr-
To INTErNACIoNAL DA ASSoCIAçÃo DE 
TÉNIS DE MESA Do porTo”, No vALor DE 
€4.700,00 (QuATro MIL E SETECENToS Eu-
roS) + IvA
EDoC/2018/40899
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que os contratos de pa-
trocínio desportivo estão a ser aprovados com 
IvA, à cautela, para o caso de as finanças dize-
rem que é necessário, uma vez que a perspetiva 
não é consensual nos serviços.
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 à realização do “42º Torneio 
Aberto Internacional da Associação de Ténis de 
Mesa do porto” no valor de €4.700,00 (quatro 
mil e setecentos euros) + IvA, nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CLuBE rECrEATIvo AvINTENSE pArA 
ApoIo FINANCEIro À puBLICAçÃo Do Bo-
LETIM CuLTurAL Do CLuBE rECrEATIvo 
AvINTENSE, No vALor DE €3.000,00 (TrÊS 
MIL EuroS)
EDoC/2018/17402
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Clu-
be recreativo Avintense, para apoio financeiro 
à publicação do Boletim Cultural do clube, no 
valor de €3.000,00 (três mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro popuLAr DE TrABALhADo-
rES Do ArEINho pArA ApoIo FINANCEIro 
À rEALIZAçÃo DA II BIENAL DE FoLCLo-
rE DE oLIvEIrA Do Douro, No vALor DE 
€1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2018/41249
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Centro po-
pular de Trabalhadores do Areinho, para apoio 
financeiro à realização da II Bienal de Folclore 
de oliveira do Douro, no valor de €1.000,00 
(mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o grupo DE TEATro AMADor DE SANDIM 
pArA ApoIo FINANCEIro À puBLICAçÃo 
Do LIvro CoMEMorATIvo Do 50.º ANIvEr-
SÁrIo Do grupo DE TEATro AMADor DE 
SANDIM, No vALor DE €7.075,50 (SETE MIL 
E SETENTA E CINCo EuroS E CINQuENTA 
CÊNTIMoS
EDoC/2018/41375
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o gru-
po de Teatro Amador de Sandim, para apoio 
financeiro à publicação do livro comemorativo 
do 50º Aniversário do grupo de teatro, no valor 
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de €7.075,50 (sete mil e setenta e cinco euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEpArAçÃo DE 
uMA AMBuLâNCIA, No vALor DE €9.688,63 
(NovE MIL SEISCENToS E oITENTA E oITo 
EuroS E SESSENTA E TrÊS CÊNTIMoS)
EDoC/2018/46167
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar informou que o valor apre-
sentado constitui o valor da fatura.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro questionou se se tratava apenas de 
uma incapacidade financeira dos bombeiros 
para fazer face a esta despesa.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues referiu que a questão era 
dupla. por um lado os bombeiros não tinham 
seguro contra todos os riscos e por outro lado 
o montante era comercialmente discutível, o 
que provavelmente, sem apoio, levaria a ambu-
lância para abate. Tratando-se de uma ambu-
lância relativamente nova, ainda que sem valor 
comercial para os seguros, optou-se pelo apoio 
à sua recuperação.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a Associação humanitária dos Bombeiros vo-
luntários de Coimbrões, para apoio financeiro 
à reparação de uma ambulância, no valor de 
€9.688,63 (nove mil seiscentos e oitenta e oito 
euros e sessenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoMBEI-
roS voLuNTÁrIoS DE AvINTES pArA ApoIo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo DE oBrAS No 
QuArTEL opErACIoNAL DA INSTITuIçÃo, 
No vALor ToTAL DE €300.000,00 (TrEZEN-
ToS MIL EuroS)

EDoC/2018/39455
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro questionou se este valor era um com-
plemento, uma vez que se trata de um investi-
mento com comparticipação de fundos comu-
nitários.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues informou que se tratava, de 
facto, de um complemento, distribuído por três 
anos, que permitirá aos bombeiros de Avintes 
ter uma garantia do empréstimo que irão fazer.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Avintes, para apoio financeiro à realização de 
obras no quartel operacional da instituição, no 
valor total de €300.000,00 (trezentos mil eu-
ros), nos termos apresentados.
rEvogAçÃo pArCIAL DA DELIBErAçÃo 
DA CâMArA MuNICIpAL DE 16.04.2018 QuE 
Aprovou o ACorDo DE CoLABorAçÃo 
CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE pEDroSo E SEIXEZELo E o CoNSEQuEN-
TE ESTorNo E DESCABIMENTo DE vErBA, 
No vALor DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuI-
NhENToS EuroS), No âMBITo DA INICIATIvA 
“MArChAS DE S. JoÃo”
EDoC/2018/39675
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar 
a revogação parcial da deliberação da câmara 
municipal de 16.04.2018 que aprovou o Acordo 
de Colaboração celebrado entre o Município de 
vila Nova de gaia e a união de Freguesias de 
pedroso e Seixezelo e o consequente estorno e 
descabimento de verba, no valor de €2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros), no âmbito da ini-
ciativa “Marchas de S. João”, nos termos apre-
sentados.
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voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
hASTA pÚBLICA pArA ALIENAçÃo DE pAr-
CELA DE TErrENo CoM 115,5 M2, SITo NA 
vIA ENg.º. EDgAr CArDoSo E vIELA Do 
CorrEDor, DESCrITo NA Crp SoB o Nº 
5799/20170609 DA FrEguESIA DE vILA NovA 
DE gAIA (SANTA MArINhA) E INSCrITo NA 
MATrIZ prEDIAL urBANA SoB o ArTIgo 
7068– uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MA-
rINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2016/22140
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, apro-
var a alienação em hasta pública do terre-
no com 115,5m2, descrito na Crp sob o nº 
5799/20170609 da freguesia de vila Nova de 
gaia (Santa Marinha) e inscrito na matriz pre-
dial urbana da união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada sob o artigo 
7068, pelo valor de € 7.484,40 (sete mil qua-
trocentos e oitenta e quatro euros e quarenta 
cêntimos), nos termos informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE 5A DA 
urBANIZAçÃo DE rIBES, A JoSÉ MANuEL 
DA CruZ MorAIS – FrEguESIA DE CANELAS, 
No vALor DE € 12.700,00 (DoZE MIL E SETE-
CENToS EuroS)
EDoC/2018/8696
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote 5A da 
urbanização de ribes, a José Manuel da Cruz 
Morais, freguesia de Canelas, no valor de € 
12.700,00 (doze mil e setecentos euros), nos 
termos apresentados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE 52 Do 
EMprEENDIMENTo hABITACIoNAL DA QuIN-
TA DA MArroCA, A MArIA DE FÁTIMA Nu-
NES pErEIrA – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 

SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, No 
vALor DE € 11.800,00 (oNZE MIL E oIToCEN-
ToS EuroS)
EDoC/2018/25218
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do lote nº 52 
do Empreendimento habitacional da Quinta da 
Marroca, na união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, a Maria de Fátima Nu-
nes pereira, pelo valor de € 11.800,00 (onze mil 
e oitocentos euros), nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA EM DIrEITo DE SupEr-
FÍCIE, pELo pErÍoDo DE 75 ANoS, Do LoTE 
15 Do LoTEAMENTo MuNICIpAL DA QuINTA 
DoS CASTELoS À SoCIEDADE MuSICAL 1º DE 
AgoSTo – BANDA DE CoIMBrÕES, pArA EDI-
FICAçÃo DE uM ESTABELECIMENTo DE EN-
SINo DE MÚSICA
EDoC/2018/41337
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita em direito de su-
perfície, pelo período de 75 anos, do lote 15 do 
loteamento municipal da Quinta dos Castelos, 
à Sociedade Musical 1º de Agosto – Banda de 
Coimbrões, para edificação de um estabeleci-
mento de ensino de música, nos termos infor-
mados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA NA 
ALIENAçÃo Do ESTABELECIMENTo CoMEr-
CIAL, FrAçÃo AuTÓNoMA F DE uM EDIFÍCIo 
SITo NA ruA ENCoSTA Do SoL Nº 42 A 82 - 
FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/36689
 Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, não exer-
cer o direito de preferência na alienação do es-
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tabelecimento comercial, fração autónoma F, 
de um edifício sito na rua Encosta do Sol nº 42 
a 82, freguesia de Canidelo, inscrito na matriz 
urbana sob o artigo u – 5445F, nos termos in-
formados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
propoSTA DE AQuISIçÃo DE TErrENo SI-
TuADo A NorTE DA ruA Do ArEINho – 
AvINTES, QuE poSSuI CoNSTruçÃo ILEgAL 
CoM orDEM DE DEMoLIçÃo
EDoC/2017/38962
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ad-
quirir o terreno situado a norte da rua do Arei-
nho, freguesia de Avintes, nos termos infor-
mados. Se a opção for a aquisição deverá ser 
previamente cabimentado e submetido a nova 
deliberação do executivo.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €470,69 (QuATroCENToS 
E SETENTA EuroS E SESSENTA E NovE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo À BATALhA, No 
DIA 26 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELo 
CLuBE JovEM ALMEIDA gArrETT
EDoC/2018/33474
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €470,69 (quatrocen-
tos e setenta euros e sessenta e nove cênti-
mos), ou seja o valor de €329,48 (trezentos e 
vinte e nove euros e quarenta e oito cêntimos), 
para deslocação à Batalha, no dia 26 de maio 
de 2018, solicitado pelo Clube Jovem Almeida 
garrett, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €93,60 (NovENTA E TrÊS 
EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), pArA DES-

LoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE gAIA, 
No DIA 04 E 05 DE JuNho DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA EB1/JI DE vILA D’ESTE
EDoC/2018/34821
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €93,60 (noventa e três euros e sessen-
ta cêntimos), para deslocação à Biblioteca Mu-
nicipal de gaia, no dia 04 e 05 de junho de 2018, 
solicitado pela Escola EB1/JI de vila d’Este, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €123,89 (CENTo E vINTE E 
TrÊS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 
06 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DE pAIS Do JArDIM DE INFâNCIA 
DE pAINçAIS
EDoC/2018/36058
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €123,89 (cento e vinte e três euros 
e oitenta e nove cêntimos), para deslocação a 
Serralves, no dia 06 de junho de 2018, solicita-
do pela Associação de pais do Jardim de Infân-
cia de painçais, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €116,79 (CENTo E DEZAS-
SEIS EuroS E SETENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 07 
DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA ESCo-
LA BÁSICA DE CABo Mor
EDoC/2018/36325
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €116,79 (cento e dezasseis euros e 
setenta e nove cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 07 de junho de 2018, solicitado 
pela Escola Básica de Cabo Mor, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €277,00 (DuZENToS E SE-
TENTA E SETE EuroS), pArA DESLoCAçÃo 
A SÃo pEDro Do SuL, No DIA 02 DE JuNho 
DE 2018, SoLICITADo pELo CLuBE JovEM 
ALMEIDA gArrETT
EDoC/2018/34813
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €277,00 (duzen-
tos e setenta e sete euros), ou seja, o valor de 
€193,90 (cento e noventa e três euros e noven-
ta cêntimos) para deslocação a São pedro do 
Sul, no dia 02 de junho de 2018, solicitado pelo 
Clube Jovem Almeida garrett, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €682,76 (SEISCENToS E 
oITENTA E DoIS EuroS E SETENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo No âMBITo 
DA vISITA DE ESTuDoS DoS AçorES A vILA 
NovA DE gAIA, NoS DIAS 12 A 15 DE JuNho 
DE 2018, SoLICITADo pELo AgrupAMENTo 
DE ESCoLAS D. pEDro I
EDoC/2018/37564
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €682,76 (seiscentos e oitenta e dois 
euros e setenta e seis cêntimos), para desloca-
ção no âmbito da visita de estudos dos alunos 
dos açores a vila Nova de gaia, nos dias 12 a 15 
de junho de 2018, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas D. pedro I, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €250,40 (DuZENToS E CIN-
QuENTA EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A NINE, No DIA 02 DE 
JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo CuLTurAL E rECrEATIvA – prESErvAr 
MEMÓrIAS
EDoC/2018/34805
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €250,40 (duzen-
tos e cinquenta euros e quarenta cêntimos), ou 
seja, o valor de €175,28 (cento e setenta e cinco 
euros e vinte e oito cêntimos), para deslocação 
a Nine, no dia 02 de junho de 2018, solicitado 
pela Associação Cultural e recreativa – preser-
var Memórias, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €47,48 (QuArENTA E SETE 
EuroS E QuArENTA E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 
10 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA ES-
CoLA SECuNDÁrIA ANTÓNIo SÉrgIo
EDoC/2018/28345
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €47,48 (quarenta e sete euros e 
quarenta e oito cêntimos), para deslocação a 
Serralves, no dia 10 de maio de 2018, solicitado 
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pela Escola Secundária António Sérgio, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €369,52 (TrEZENToS E SES-
SENTA E NovE EuroS E CINQuENTA E DoIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ArouCA, 
No DIA 05 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo 
pELo roTArY CLuBE DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/26166
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €369,52 (trezentos e sessenta e 
nove euros e cinquenta e dois cêntimos), para 
deslocação a Arouca, no dia 05 de maio de 
2018, solicitado pelo rotary Clube de vila Nova 
de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €58,64 (CINQuENTA E oITo 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao pArQuE BIoLÓgICo 
DE gAIA, No DIA 14 DE MAIo DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA EB1/JI DE rIBES
EDoC/2018/29017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €58,64 (cinquenta e oito euros e 
sessenta e quatro cêntimos), para deslocação 
ao parque Biológico de gaia, no dia 14 de maio 
de 2018, solicitado pela Escola EB1/JI de ribes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €58,64 (CINQuENTA E oITo 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 15 
DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 

EB1 DA LAgArTEIrA
EDoC/2018/29718
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €58,64 (cinquenta e oito euros e 
sessenta e quatro cêntimos), para deslocação 
ao porto, no dia 15 de maio de 2018, solicitado 
pela Escola EB1 da Lagarteira, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €48,71 (QuArENTA E oITo 
EuroS E SETENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 04 DE 
MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS DE EDuCA-
çÃo DA ESCoLA BÁSICA Do MArCo
EDoC/2018/26069
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €48,71 (quarenta e oito euros e se-
tenta e um cêntimos), para deslocação a Serral-
ves, no dia 04 de maio de 2018, solicitado pela 
Associação de pais e Encarregados de Educa-
ção da Escola Básica do Marco, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €232,84 (DuZENToS E 
TrINTA E DoIS EuroS E oITENTA E QuATro 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A guIMA-
rÃES, No DIA 11 DE MAIo DE 2018, SoLICITA-
Do pELA ESCoLA BÁSICA E SECuNDÁrIA DE 
CANELAS
EDoC/2018/28495
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €232,84 (duzentos e trinta e dois 
euros e oitenta e quatro cêntimos), para deslo-
cação a guimarães, no dia 11 de maio de 2018, 
solicitado pela Escola Básica e Secundária de 
Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €85,02 (oITENTA E CINCo 
EuroS E DoIS CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo Ao porTo, No DIA 16 DE MAIo DE 2018, 
SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DE CABo 
Mor
EDoC/2018/29846
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €85,02 (oitenta e cinco euros e dois 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 16 
de maio de 2018, solicitado pela Escola Básica 
de Cabo Mor, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €50,05 (CINQuENTA EuroS 
E CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao 
pArQuE BIoLÓgICo DE gAIA, No DIA 10 DE 
MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
EB1/JI DE rIBES
EDoC/2018/28114
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de €50,05 (cinquenta euros e cinco cênti-
mos), para deslocação ao parque Biológico de 
gaia, no dia 10 de maio de 2018, solicitado pela 
Escola EB1/JI de ribes, nos termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €156,35 (CENTo E CINQuEN-
TA E SEIS EuroS E TrINTA E CINCo CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A goNDoMAr, 
NoS DIAS 09, 10, 11 E 13 DE MAIo DE 2018, So-
LICITADo pELA ASSoCIAçÃo DESporTIvA 
MoDICuS SANDIM
EDoC/2018/29041
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €156,35 (cento e cin-
quenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos), 
ou seja, o valor de €109,44 (cento e nove euros 
e quarenta e quatro cêntimos), para deslocação 
a gondomar, nos dias 09, 10, 11 e 13 de maio 
de 2018, solicitado pela Associação Desportiva 
Modicus Sandim, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €315,89 (TrEZENToS E 
QuINZE EuroS E oITENTA E NovE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A SÃo pEDro Do 
SuL, No DIA 05 DE MAIo DE 2018, SoLICITA-
Do pELo CLuBE DE ANDEBoL DE SÃo FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2018/26090
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €315,89 (trezentos 
e quinze euros e oitenta e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de €221,12 (duzentos e vinte e um 
euros e doze cêntimos), para deslocação a São 
pedro do Sul, no dia 05 de maio de 2018, soli-
citado pelo Clube de Andebol de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
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CIpAIS, No vALor €396,76 (TrEZENToS E 
NovENTA E SEIS EuroS E SETENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ArCoS 
DE vALDEvEZ, No DIA 10 DE JuNho DE 2018, 
SoLICITADo pELo SporTINg CLuBE CoIM-
BrÕES
EDoC/2018/37047
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €396,76 (trezentos 
e noventa e seis euros e setenta e seis cênti-
mos), ou seja, o valor de € 277,73 (duzentos e 
setenta e sete euros e setenta e três cêntimos), 
para deslocação a Arcos de valdevez, no dia 10 
de junho de 2018, solicitado pelo Sporting Clu-
be Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €419,83 (QuATroCENToS 
E DEZANovE EuroS E oITENTA E TrÊS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, No 
DIA 13 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELo 
CENTro DE DIA E JArDIM DE INFâNCIA SAL-
vADor CAETANo E ANA CAETANo
EDoC/2018/37674
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €419,83 (quatrocentos e dezanove 
euros e oitenta e três cêntimos), para desloca-
ção a Fátima, no dia 13 de junho de 2018, soli-
citado pelo Centro de Dia e Jardim de Infância 
Salvador Caetano e Ana Caetano, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €613,61 (SEISCENToS E 
TrEZE EuroS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ABrANTES, No DIA 02 

DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo SErMoNDE CuLTurAL
EDoC/2018/34796
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €613,61 (seiscentos 
e treze euros e sessenta e um cêntimos), ou 
seja, o valor de €429,53 (quatrocentos e vin-
te e nove euros e cinquenta e três cêntimos), 
para deslocação a Abrantes, no dia 02 de junho 
de 2018, solicitado pela Associação Sermonde 
Cultural, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €74,47 (SETENTA E QuA-
Tro EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 
25 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS DE 
EDuCAçÃo DA ESCoLA EB1/JI Do Curro
EDoC/2018/32718
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €74,47 (setenta e quatro euros e 
quarenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Serralves, no dia 25 de maio de 2018, solicita-
do pela Associação de pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1/JI do Curro, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €490,95 (QuATroCENToS E 
NovENTA EuroS E NovENTA E CINCo CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, No 
DIA 26 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA 
pArÓQuIA DE SÃo CrISTÓvÃo DE MAFAMu-
DE
EDoC/2018/33453
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €490,95 (quatrocentos e noventa 
euros e noventa e cinco cêntimos), para des-
locação a Fátima, no dia 26 de maio de 2018, 
solicitado pela paróquia de São Cristóvão de 
Mafamude, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €28,59 (vINTE E oITo Eu-
roS E CINQuENTA E NovE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao pArQuE DA LAvANDEIrA, 
No DIA 04 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo 
CENTro SoCIAL pAroQuIAL SÃo CrISTÓ-
vÃo DE MAFAMuDE
EDoC/2018/26081
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de €28,59 (vinte e oito euros e cinquenta 
e nove cêntimos), para deslocação ao parque 
da Lavandeira, no dia 04 de maio de 2018, soli-
citado Centro Social paroquial São Cristóvão de 
Mafamude, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €65,88 (SESSENTA E CINCo 
EuroS E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao Zoo DE SANTo INÁCIo/
AvINTES, No DIA 11 DE MAIo DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA BÁSICA Do FrEIXIEIro
EDoC/2018/28478
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €65,88 (sessenta e cinco euros e oi-
tenta e oito cêntimos), para deslocação ao Zoo 
de Santo Inácio/Avintes, no dia 11 de maio de 
2018, solicitado pela Escola Básica do Freixiei-
ro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €275,58 (DuZENToS E SE-
TENTA E CINCo EuroS E CINQuENTA E oITo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo À pÓvoA 
Do LANhoSo, No DIA 28 DE MAIo DE 2018, 
SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DE SÁ - 
SANDIM
EDoC/2018/33802
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €275,58 (duzentos e setenta e cinco 
euros e cinquenta e oito cêntimos), para deslo-
cação à póvoa do Lanhoso, no dia 28 de maio 
de 2018, solicitado pela Escola Básica de Sá - 
Sandim, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €226,34 (DuZENToS E vIN-
TE E SEIS EuroS E TrINTA E QuATro CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A BrAgA, No 
DIA 27 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DESporTIvA DE grIJÓ
EDoC/2018/33781
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €226,34 (duzentos 
e vinte e seis euros e trinta e quatro cêntimos), 
ou seja, o valor de €158,44 (cento e cinquenta e 
oito euros e quarenta e quatro cêntimos), para 
deslocação a Braga, no dia 27 de maio de 2018, 
solicitado pela Associação Desportiva de grijó, 
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nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €138,76 (CENTo E TrINTA 
E oITo EuroS E SETENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ESMorIZ, No DIA 26 
DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo rECrEATIvA DE CANELAS
EDoC/2018/33767
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de €138,76 (cento e trinta 
e oito euros e setenta e seis cêntimos), ou seja, 
o valor de €97,13 (noventa e sete euros e treze 
cêntimos), para deslocação a Esmoriz, no dia 
26 de maio de 2018, solicitado pela Associação 
recreativa de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €85,63 (oITENTA E CIN-
Co EuroS E SESSENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A pAçoS DE BrANDÃo, 
No DIA 30 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DAS ESCoLAS Do TorNE 
E prADo
EDoC/2018/34451
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €85,63 (oitenta e cinco euros e ses-
senta e três cêntimos), para deslocação a paços 
de Brandão, no dia 30 de maio de 2018, solici-
tado pela Associação das Escolas do Torne e 
prado, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €54,53 (CINQuENTA E 
QuATro EuroS E CINQuENTA E TrÊS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao pArQuE 

BIoLÓgICo DE gAIA, No DIA 29 DE MAIo DE 
2018, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DE 
rIBES
EDoC/2018/33928
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €54,53 (cinquenta e quatro euros 
e cinquenta e três cêntimos), para deslocação 
ao parque Biológico de gaia, no dia 29 de maio 
de 2018, solicitado pela Escola Básica de ribes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €215,60 (DuZENToS 
E QuINZE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A AvEIro E ÍLhAvo, No 
DIA 08 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA 
ESCoLA EB1/JI Do ALQuEBrE
EDoC/2018/36637
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €215,60 (duzentos e quinze euros 
e sessenta cêntimos), para deslocação a Aveiro 
e Ílhavo, no dia 08 de junho de 2018, solicitado 
pela Escola EB1/JI do Alquebre, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €430,99 (QuATroCENToS 
E TrINTA EuroS E NovENTA E NovE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, No DIA 
08 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DE SoLIDArIEDADE SoCIAL DE 
LEvEr
EDoC/2018/36334
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €430,99 (quatrocentos e trinta eu-
ros e noventa e nove cêntimos), para desloca-
ção a Fátima, no dia 08 de junho de 2018, soli-
citado pela Associação de Solidariedade Social 
de Lever, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €304,01 (TrEZENToS E 
QuATro EuroS E uM CÊNTIMo), pArA DES-
LoCAçÃo A FELguEIrAS, No DIA 09 DE Ju-
Nho DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo CuLTurAL E rECrEATIvA JuvENTuDE 
EM MArChA DE CrESTuMA
EDoC/2018/36789
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €304,01 (trezentos 
e quatro euros e um cêntimo), ou seja, o valor 
de €212,81 (duzentos e doze euros e oitenta e 
um cêntimos), para deslocação a Felgueiras, no 
dia 09 de junho de 2018, solicitado pela Asso-
ciação Cultural e recreativa Juventude em Mar-
cha de Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €682,40 (SEISCENToS E 
oITENTA E DoIS EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 
08 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DESporTIvA MoDICuS DE SAN-
DIM
EDoC/2018/36785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €682,40 (seiscen-
tos e oitenta e dois euros e quarenta cêntimos), 
ou seja, o valor de €477,68 (quatrocentos e se-
tenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos), 
para deslocação a Lisboa, no dia 08 de junho 
de 2018, solicitado pela Associação Desportiva 
Modicus de Sandim, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €119,25 (CENTo E DEZA-
NovE EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A MAToSINhoS, No DIA 
16 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo AgrupA-
MENTo D. pEDro I
EDoC/2018/38815
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €119,25 (cento e dezanove euros e 
vinte e cinco cêntimos), para deslocação a Ma-
tosinhos, no dia 16 de junho de 2018, solicitado 
Agrupamento D. pedro I, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE INSTALAçÃo DE rECINTo IMprovISADo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “BIE-
NAL FoLCLorE DE oLIvEIrA Do Douro”, 
No vALor ToTAL DE € 43,18 (QuArENTA E 
TrÊS EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), rEALI-
ZADo A 17 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo 
pELo CENTro popuLAr DE TrABALhADo-
rES Do ArEÍNho – Crp N. 154
EDoC/2018/38501
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de ins-
talação de recinto improvisado, relativa à rea-
lização do evento “Bienal Folclore de oliveira 
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do Douro”, no valor total de € 43,18 (quarenta e 
três euros e dezoito cêntimos), realizado a 17 de 
junho de 2018, solicitado pelo Centro popular 
de Trabalhadores do Areinho – Crp n. 154, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE INSTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE E 
IMprovISADo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SÃo pEDro 
DA AFurADA 2018”, No vALor ToTAL DE 
€86,36 (oITENTA E SEIS EuroS E TrINTA E 
SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoMIS-
SÃo DE FESTAS Do pADroEIro DoS pESCA-
DorES - ASSoCIAçÃo
EDoC/2018/38986
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto itinerante e improvisado, 
relativa à realização do evento “Festa em honra 
de São pedro da Afurada 2018”, no valor total 
de €86,36 (oitenta e seis euros e trinta e seis 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
do padroeiro dos pescadores - Associação, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE INSTALAçÃo DE rECINTo IMprovISA-
Do, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTAS DE SÃo JoÃo Do Curro 17/18”, No 
vALor ToTAL DE €43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA CoMISSÃo DE FESTAS EM hoNrA DE 
SÃo JoÃo Do Curro
EDoC/2018/40536
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto improvisado, relativa à 

realização do evento “Festas de São João do 
Curro 17/18”, no valor total de €43,18 (quarenta 
e três euros e dezoito cêntimos), solicitado pela 
Comissão de Festas em honra de São João do 
Curro, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBlICoS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo – IMpLE-
MENTAçÃo DE uM SINAL DE STop NA ruA 
pADrE BrITo, NA INTErSEçÃo CoM A ruA 
Do NorA – FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/30987
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIr-
CuLAçÃo, No âMBITo Do rEguLAMENTo 
DE CIrCuLAçÃo E opErAçÕES DE CArgA E 
DESCArgA DE MErCADorIAS pArA AS SE-
guINTES vIATurAS: 39-SN-28, 43-rE-09, 90-
rE-89, 74-TC-58, 23-TL-56, 15-SM-75, 89-pJ-75, 
89-pJ-74, 98-ph-24, 98-ph-25, 26-QL-24, 05-
Qp-04, 65-MB-03 E 67-77-Sv, pArA CIrCuLA-
çÃo No INTErIor DA ZoNA DELIMITADA EN-
TrE A A1 (IC1, IC2), roTuNDA DE STo ovÍDIo, 
AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo 
DA gAMA (EN222) E Av. D. JoÃo II (vL9) EN-
TrE AS 08:00 E AS 10:00 E ENTrE AS 17:00 E 
AS 19:00
EDoC/2018/30364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de autorização especial de circulação, 
no âmbito do regulamento de Circulação e 
operações de Carga e Descarga de Mercado-
rias para as seguintes viaturas: 39-SN-28, 43-
rE-09, 90-rE-89, 74-TC-58, 23-TL-56, 15-SM-
75, 89-pJ-75, 89-pJ-74, 98-ph-24, 98-ph-25, 
26-QL-24, 05-Qp-04, 65-MB-03 E 67-77-Sv, 
para circulação no interior da zona delimitada 
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entre a A1 (IC1, IC2), rotunda de Sto ovídio, 
Avenida da república, Avenida vasco da gama 
(EN222) e Av. D. João II (vL9) entre as 08:00 e 
as 10:00 e entre as 17:00 e as 19:00, nos termos 
informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
ALTErAçÃo DE poSTurAS DE TÁXIS No 
CENTro hISTÓrICo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/31644
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar a 
alteração de posturas de táxis no Centro histó-
rico de vila Nova de gaia, nos termos informa-
dos.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
rEQuALIFICAçÃo DAS AvENIDAS rAMoS 
pINTo E DIogo LEITE – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA – ESTuDo DE MoBILIDADE
EDoC/2018/29636
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que este estu-
do é, no fundo, a materialização daquilo que foi 
anunciado na última reunião. Assumiu-se com 
este estudo de mobilidade que, decorrente da 
requalificação da Avenida Diogo Leite e ramos 
pinto, a única coisa motorizada que ali andará 
será o elétrico que pretendem levar até ao Te-
leférico/gAIurB, estando a ser desenvolvidos 
outros trabalhos com a STCp e o Município do 
porto para que isso aconteça. relativamente a 
viaturas, a única hipótese que se colocou e que 
se materializará brevemente será a criação de 
um táxi “on demand” para os moradores, parti-
cularmente os mais idosos, que terão uma via-
tura ao seu dispor para os ajudar entre as suas 
casas e os pontos de rebatimento com trans-
porte público seja do lado da gAIurB, seja do 
lado da via da Misericórdia, seja do lado da 

rua general Torres. Esta solução apresenta-se 
como uma solução equilibrada e que visa tor-
nar a nossa Beira-rio, uma Beira-rio apetecível 
para os nossos moradores, para os que nos visi-
tam mas também para os que lá moram e pas-
sam a morar numa zona francamente agradável 
e não naquela confusão de veículos. Disse, ain-
da, que ao mesmo tempo se está a dar corpo 
àquilo que foi o espírito da construção da via 
da Misericórdia que só neste mandato custou 
três milhões e meio de euros. o que se preten-
de é que se traduza naquilo que era a perspeti-
va original que era a via da Misericórdia como 
a fundamental alternativa para retirar o trânsito 
da Beira-rio. Apresentou o teste do encontro 
da Banda de Santa Marinha, o teste das mar-
chas de S. João e o teste dos fins de semana 
como um conjunto de testes interessantes para 
demonstrar que a solução é claramente a so-
lução mais conveniente para todos, respeitan-
do as opiniões diversas, assumindo que esta é 
uma decisão que tem de ser tomada em prol do 
Concelho e da Cidade.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou uma declaração sobre esta 
proposta, que a seguir se transcreve:
“poNTo 78 - rEQuALIFICAçÃo DAS AvENI-
DAS rAMoS pINTo E DIogo LEITE - ESTuDo 
DE MoBILIDADE
relativamente à proposta de implementação 
de restrições na circulação rodoviária no Centro 
histórico e envolvente, na sequência da reabili-
tação da Avenida Diogo Leite e Avenida ramos 
pinto, que assentou num pressuposto de mera 
elevação da cota de pavimento dos arruamen-
tos, sem modificação substancial do desenho 
de espaço público subjacente, transformando a 
zona num espaço em que os passeios e arrua-
mento se encontram à mesma cota, importam 
as considerações seguintes.
De facto, o sistema de circulação viário na zona 
marginal do Centro histórico de vila Nova de 
gaia, na solução anterior, assentava na manu-
tenção dos fluxos ao longo das Avenidas Dio-
go Leite e ramos pinto, limitando-se o acesso 
aos arruamentos interiores do trânsito geral, 
pela manifesta incapacidade da rede viária na 
absorção de tais impactos negativos, pelo es-
tacionamento abusivo e pela necessidade de 
estabilização do espaço público, em defesa dos 
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valores patrimoniais presentes, determinan-
do assim um processo de reabilitação, desde a 
rua das Sete passadas, Largo Sampaio Bruno 
e Mercado da Beira-rio, rua guilherme gomes 
Fernandes, rua Dom Afonso lll, rua e Travessa 
de Cândido dos reis, rua de guilherme Braga, 
rua de Santa Marinha e toda a área em torno da 
lgreja paroquial de Santa Marinha.
ou seja, a aposta incidia na proteção e miti-
gação natural de impactos sobre espaços sem 
capacidade para o trânsito regular de passa-
gem, no casco interior do Centro histórico de 
vila Nova de gaia, privilegiando as redes natu-
ralmente mais aptas, na periferia, as referidas 
Avenidas Diogo Leite e ramos pinto, que atra-
vés dos arruamentos de orientação Norte/Sul, 
como a rua general Torres, rua de Serpa pin-
to, rua de rei ramiro, através ainda da ligação 
mais eficiente à mais recente via Circular do 
Centro histórico, à uma cota superior, habilita-
vam o funcionamento de um sistema orgânico 
e inteligível, também pela ligação ao tabuleiro 
inferior da ponte Luis I e atravessamento para a 
cidade do porto.
No entanto, vivemos atualmente na vertigem 
avassaladora do turismo e da presença de um 
fluxo contínuo de pessoas e veículos entre as 
duas margens, que naturalmente exige uma 
nova visão e novas respostas dos poderes pú-
blicos na melhor defesa dos interesses em pre-
sença, mas que não deve descurar a relação 
com as pessoas individuais e coletivas que re-
sidem, trabalham e usufruem dos espaços em 
causa, onde se destacam as atividades comer-
ciais e de lazer, de serviços, onde se inclui a pró-
pria gaiurb, do setor ligado ao vinho do porto e 
de alguma componente habitacional.
É nesta esteira que se deixa um alerta para a 
devida coordenação do ponto de vista da mo-
bilidade, que não poderá deixar de ter uma vi-
são integrada ou desconsiderar as opções da 
cidade do porto, nem deverá ser alvo de pro-
postas definitivas ou irreversíveis.
Também se constata que as posturas de trânsi-
to, ora propostas, beneficiam espaços mais ap-
tos para a circulação viária e onde seria possí-
vel a coexistência de trânsito regular, como nas 
Avenidas Diogo Leite e ramos pinto, sobrecar-
regando, de novo, as artérias mais interiores do 
Centro histórico de vila Nova de gaia.

Deve atender-se ainda à estratégia, mais con-
sistente, adotada pela Câmara do porto, que li-
mitou as acessibilidades às zonas mais débeis, 
como a ribeira, mas não deixou de manter a cir-
culação nas artérias estruturantes de maior ca-
pacidade, ainda que no caso da zona marginal, 
entre o tabuleiro da ponte Luís I e a ponte do 
Freixo/Campanhã venham a apostar num siste-
ma dinâmico de trânsitos alternados (geral ou 
de transporte público) com total flexibilidade e 
gestão em tempo real, algo que bem poderia 
ser considerado nas opções de mobilidade para 
a marginal de vila Nova de gaia.
Sabemos que estas soluções tendem a ser 
complexas e imprevisíveis, pelo que não pode-
mos deixar de destacar também a necessida-
de de equilíbrios das vivências dos residentes 
e dos turistas e de todas as atividades urbanas 
em presença, sendo que a mera indisponibilida-
de de zonas de circulação para o trânsito geral, 
como as Avenidas Diogo Leite e ramos pinto, 
poderá vir a criar maiores dificuldades em prol 
da pedonalização absoluta, praticamente dedi-
cada aos transeuntes não residentes, como so-
lução de expediente administrativo.
por fim, de referir que a experimentação e o 
diálogo com as pessoas, instituições e empre-
sas pode e deve ser um caminho na resolução 
de conflitos e problemas, ao invés da imposição 
administrativa do fecho de tecidos, cujas con-
sequências a médio e longo prazo poderão ser 
nefastas.
Nestas condições e na ausência de uma de-
monstração clara da estratégia de mobilidade 
para o futuro do Centro histórico de vila Nova 
de gaia e sem a adoção de opções eventual-
mente mais dinâmicas, impõe-se a nossa abs-
tenção nesta matéria, com a sugestão para um 
olhar menos imediatista, com abertura a so-
luções integradas e integradoras, de sistemas 
mutáveis de circulação de trânsito em função 
das situações específicas, das épocas do ano, 
dos meses, em concreto, ou inclusivamente das 
horas do dia, mas sempre com a manutenção 
da hipótese de atravessamento das Avenidas 
Diogo Leite e ramos pinto no horizonte.
vila Nova de gaia, 2 de julho de 2018
o grupo de vereadores na ara Municipal de vila 
Nova de gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
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Eduardo vítor rodrigues disse que nestes últi-
mos meses em que foi assumida a pedonaliza-
ção provisória até o estudo de mobilidade estar 
concluído, todos perceberam que se tratava de 
um período experimental. Que no que diz res-
peito aos moradores havia e continua a haver 
um problema de acessibilidade relativa aos au-
tocarros, contudo, foi encontrada uma solução, 
trata-se de “Táxi on demand”. Informou ainda 
que quando começou a ser construída a via da 
Misericórdia, o presidente da Câmara era outro 
e a memória descritiva da via de Misericórdia 
já apontava para a pedonalização da Beira-rio, 
sendo essa a razão fundamental para que a via 
da Misericórdia, a via circular do centro históri-
co, tivesse financiamento comunitário que era 
uma componente de alívio das atividades eco-
nómicas, de alívio ambiental porque retirava 
o fumo dos carros, garantia de acessibilidade 
franca ao porto através da ponte Luís I e um 
acesso livre e rápido à ponte da Arrábida pela 
vL8. Afirmou que existe, atualmente, um relati-
vo consenso face à solução encontrada como 
pôde confirmar nas marchas de S. João ou até 
mesmo no S. João, que foi criado o corredor 
para o elétrico, coisa que não existia e que ha-
verá uma requalificação das infraestruturas 
como resolução do problema das cheias, não 
se tratando apenas de uma mera elevação de 
cota. ressalvou que não podemos ser cosmo-
politas e viajar pela Europa fora e achar todos 
os outros centros maravilhosos porque não há 
inalação de fumo dos carros e temos uma zona 
de fruição de famílias de lazer, uma platafor-
ma única que é verdadeiramente uma zona de 
acessibilidade para todos, uma zona de eventos 
e achar bem isso em Barcelona, em praga e de-
pois achar que em vila Nova de gaia os carros 
deviam circular à vontade em função das horas 
do dia e dos dias da semana.
Deliberação:
 Deliberado por maioria, aprovar a postura de 
trânsito na rua Luís de Camões, a título provi-
sório, pelo prazo de 3 meses, nos termos infor-
mados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 

ANo DE 2018, SITo NA ruA DouTor ANTÓ-
NIo LuÍS goMES – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor 
DE €2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA 
E oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA rÁDIo rENASCENçA
EDoC/2018/5215
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua Doutor António Luís gomes, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela 
rádio renascença, nos termos informados.
rEgIME EXCECIoNAL DE TÁXIS DurANTE o 
pErÍoDo FESTIvo MArÉS vIvAS 2018
EDoC/2018/41100
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o regime excecional de táxis durante o 
período festivo – Marés vivas 2018, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS rEFErENTES À INTErrupçÃo DE 
TrâNSITo rELATIvA Ao EvENTo “CELEBrA-
çÃo DE S. JoÃo”, No EMprEENDIMENTo 
SoCIAL gENErAL rAMALho EANES, No vA-
Lor gLoBAL DE €119,20 (CENTo E DEZANo-
vE EuroS E vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA CoMISSÃo DE FESTAS DE SÃo JoÃo 
Do EMprEENDIMENTo SoCIAL
EDoC/2018/39631
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas referentes à interrupção de trânsito 
relativa ao evento “Celebração de S. João”, no 
Empreendimento Social general ramalho Ea-
nes, isentando 70% do valor global de €119,20 
(cento e dezanove euros e vinte cêntimos), so-
licitado pela Comissão de Festas de São João 
do Empreendimento Social general ramalho 
Eanes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS rEFErENTES À INTErrupçÃo DE 
TrâNSITo rELATIvA Ao EvENTo “S. pE-
Dro DA AFurADA, No vALor gLoBAL DE 
€2.872,00 (DoIS MIL oIToCENToS E SETEN-
TA E DoIS EuroS), SoLICITADo pELA CoMIS-
SÃo DE FESTAS Do pADroEIro DoS pESCA-
DorES DE S. pEDro DA AFurADA E uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/39314
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas referentes à interrupção de trânsito 
relativa ao evento “S. pedro da Afurada”, isen-
tando 70% do valor global de €2.872,00 (dois 
mil oitocentos e setenta e dois euros), solicita-
do pela Comissão de Festas do padroeiro dos 
pescadores de S. pedro da Afurada e união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS rEFErENTES À INTErrupçÃo DE 
TrâNSITo rELATIvA Ao EvENTo “FESTAS DE 
S. JoÃo Do Curro”, No vALor gLoBAL DE 
€43,05 (QuArENTA E TrÊS EuroS E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE 
FESTAS EM hoNrA DE S. JoÃo Do Curro
EDoC/2018/36948
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas referentes à interrupção de trânsito re-

lativa ao evento “Festas de S. João do Curro”, 
isentando 70% do valor global de €43,05 (qua-
renta e três euros e cinco cêntimos), solicitado 
pela Comissão de Festas em honra de S. João 
do Curro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS rEFErENTES À INTErrupçÃo DE 
TrâNSITo rELATIvA Ao EvENTo “CErIMÓ-
NIA DE proFISSÃo DE FÉ”, No vALor gLo-
BAL DE €86,10 (oITENTA E SEIS EuroS E DEZ 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2018/4513
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas referentes à interrupção de trânsito re-
lativa ao evento “Cerimónia de profissão de Fé”, 
isentando 70% do valor global de €86,10 (oiten-
ta e seis euros e dez cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl PARA A INCluSÃo 
SoCIAl

CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E ruNporTo.CoM, orgA-
NIZAçÃo DE EvENToS DESporTIvoS LDA 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao EvENTo DES-
porTIvo “CorrIDA DE S. JoÃo”
EDoC/2018/38632
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e ruNporTo.CoM, organização de Eventos 
Desportivos Lda, para apoio financeiro ao even-
to desportivo “Corrida de S. João”, nos termos 
apresentados.
AprovAçÃo DoS vALorES A pAgAr pELA 
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AAAF (ATIvIDADES DE ApoIo À FAMÍLIA) DE 
ACorDo CoM oS ESCALÕES DA AçÃo So-
CIAL ESCoLAr, No ANo LETIvo 2018/2019
EDoC/2018/41416
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var os valores a pagar pela AAAF (atividades 
de apoio à família) de acordo com os escalões 
da ação social escolar, no ano letivo 2018/2019, 
nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €20.674,09 (vINTE MIL SEISCENToS 
E SETENTA E QuATro EuroS E NovE CÊN-
TIMoS), DA TAXA DE CoMpENSAçÃo urBA-
NÍSTICA E DA TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo 
DE ALvArÁ DE oBrAS, SoLICITADo por 
ESpAço horIZoNTAL – SoCIEDADE uNIpES-
SoAL, LDA, proC.º 3353/17 – pL – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo
EDoC/2018/41060
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, indeferir o 
pedido de dispensa do pagamento da taxa de 
compensação urbanística e da taxa de emissão 
do alvará de licença de obras e aprovar a redu-
ção em 50% do pagamento da taxa municipal 
de urbanização, no valor de €20.674,09 (vinte 
mil seiscentos e setenta e quatro euros e nove 
cêntimos), solicitado por Espaço horizontal – 
Sociedade unipessoal, Lda, proc.º 3353/17 – pL, 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DA 
TAXA DE LICENçA DE oBrAS DE DEMoLIçÃo, 

No vALor gLoBAL DE €561,01 (QuINhENToS 
E SESSENTA E uM EuroS E uM CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por DuNA pLANA – INvESTI-
MENToS IMoBILIÁrIoS, LDA, proC.º 1290/17 
– pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/40024
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de redução do pagamento da taxa mu-
nicipal de urbanização e da taxa de licença de 
obras de demolição, em 50% do valor global de 
€561,01 (quinhentos e sessenta e um euros e um 
cêntimos), solicitado por Duna plana – Investi-
mentos Imobiliários, Lda, proc.º 1290/17 – pL, 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor gLoBAL DE €266,98 (DuZENToS E SES-
SENTA E SEIS EuroS E NovENTA E oITo CÊN-
TIMoS) E  rEDuçÃo DAS rESTANTES TAXAS, 
No vALor gLoBAL DE €633,82 (SEISCENToS 
E TrINTA E TrÊS EuroS E oITENTA E DoIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo por JoÃo SoArES 
rIBEIro, proC.º 2915/17 – LEg – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE guLpILhArES E vALADArES
EDoC/2018/41028
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de redução do pagamento da taxa mu-
nicipal de urbanização, em 75% do valor global 
de €266,98 (duzentos e sessenta e seis euros e 
noventa e oito cêntimos) e indeferir o pedido 
de redução das restantes taxas, no valor glo-
bal de €633,82 (seiscentos e trinta e três euros 
e oitenta e dois cêntimos), solicitado por João 
Soares ribeiro, proc.º 2915/17 – LEg, união de 
Freguesias de gulpilhares e valadares, nos ter-
mos informados.
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voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €4.989,37 (QuATro MIL NovECENToS 
E oITENTA E NovE EuroS E TrINTA E SETE 
CÊNTIMoS) E DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LI-
CENçA DE oBrAS, No vALor DE €2.998,00 
(DoIS MIL NovECENToS E NovENTA E oITo 
EuroS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA CuLTurAL DE SErZEDo, proC.º 
4204/16 – pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2018/41055
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura informou que passou nesta obra e per-
cebeu que parte da construção estará muito 
acima daquele passeio e que apresenta muitos 
condicionalismos.
o Senhor presidente, prof. Dr. Eduardo vítor 
rodrigues declarou que será necessário verifi-
car os alinhamentos.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa municipal de urbanização, no valor 
de €4.989,37 (quatro mil novecentos e oiten-
ta e nove euros e trinta e sete cêntimos) e de 
emissão do alvará de licença de obras, no valor 
de €2.998,00 (dois mil novecentos e noventa e 
oito euros), solicitado pela Associação recrea-
tiva Cultural de Serzedo, proc.º 4204/16 – pL, 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €3.646,08 (TrÊS MIL SEISCENToS E 
QuArENTA E SEIS EuroS E oITo CÊNTIMoS) 
E DA TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo Do ADITA-
MENTo Ao ALvArÁ DE oBrAS, No vALor DE 
2.510,00 (DoIS MIL QuINhENToS E DEZ Eu-
roS), SoLICITADo por ALEXANDrA MArIA 
FoNTES pErEIrA goMES NATÁrIo, proC.º 
5492/16 – pL – FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/41074
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de dispensa do pagamento da taxa mu-
nicipal de urbanização, no valor de €3.646,08 
(três mil seiscentos e quarenta e seis euros e 
oito cêntimos) e indeferir a taxa de emissão 
do aditamento ao alvará de obras, no valor de 
2.510,00 (dois mil quinhentos e dez euros), so-
licitado por Alexandra Maria Fontes pereira go-
mes Natário, proc.º 5492/16 – pL, freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DE 
EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, 
No vALor gLoBAL DE €2.422,22 (DoIS MIL 
QuATroCENToS E vINTE E DoIS EuroS E 
vINTE E DoIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
provÍNCIA porTuguESA CoNgrEgAçÃo 
MISSIoNÁrIoS CorAçÃo MArIA – CoLÉ-
gIo DoS CArvALhoS, proC.º 5338/14 – pL 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo
EDoC/2018/41102
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa municipal de urbanização e de emissão 
do alvará de licença de obras, no valor global 
de €2.422,22 (dois mil quatrocentos e vinte e 
dois euros e vinte e dois cêntimos), solicitado 
pela província portuguesa Congregação Mis-
sionários Coração Maria – Colégio dos Carva-
lhos, proc.º 5338/14 – pL, união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €695,63 (SEISCENToS E NovENTA 
E CINCo EuroS E SESSENTA E TrÊS CÊNTI-
MoS) E DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS, No vALor DE €574,41 (QuINhEN-
ToS E SETENTA E QuATro EuroS E QuA-
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rENTA E uM CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
AppACDM DE vILA NovA gAIA - ASSoCIA-
çÃo porTuguESA DE pAIS E AMIgoS Do CI-
DADÃo DEFICIENTE MENTAL, proC.º 5299/16 
– pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/41050
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa municipal de urbanização no valor de 
€695,63 (seiscentos e noventa e cinco euros e 
sessenta e três cêntimos) e de emissão do al-
vará de licença de obras, no valor de €574,41 
(quinhentos e setenta e quatro euros e quaren-
ta e um cêntimos), solicitado pela AppACDM de 
vila Nova gaia - Associação portuguesa de pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, proc.º 
5299/16 – pL, união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €3.658,07 (TrÊS MIL SEISCENToS E 
CINQuENTA E oITo EuroS E SETE CÊNTI-
MoS) E  rEDuçÃo DAS rESTANTES TAXAS, 
No vALor gLoBAL DE €975,20 (NovECEN-
ToS E SETENTA E CINCo EuroS E vINTE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo por MArIA oDETE 
pINTo oLIvEIrA CAMpoS, proC.º 5769/16 – 
pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE guLpILhA-
rES E vALADArES
EDoC/2018/41042
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de dispensa do pagamento da taxa mu-
nicipal de urbanização no valor de €3.658,07 
(três mil seiscentos e cinquenta e oito euros e 
sete cêntimos) e indeferir a redução das restan-
tes taxas, no valor global de €975,20 (novecen-
tos e setenta e cinco euros e vinte cêntimos), 
solicitado por Maria odete pinto oliveira Cam-
pos, proc.º 5769/16 – pL, união de Freguesias 

de gulpilhares e valadares, nos termos informa-
dos.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €15.927,59 (QuINZE MIL NovECEN-
ToS E vINTE E SETE EuroS E CINQuENTA E 
NovE CÊNTIMoS) E rEDuçÃo DAS rESTAN-
TES TAXAS, No vALor gLoBAL DE €5.192,41 
(CINCo MIL CENTo E NovENTA E DoIS Eu-
roS E QuArENTA E uM CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo por IrMÃDoNA SupErMErCADoS, 
SA, proC.º 1100/17 – pL – FrEguESIA DE CA-
NIDELo
EDoC/2018/41105
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa municipal de urbanização no valor 
de €15.927,59 (quinze mil novecentos e vinte e 
sete euros e cinquenta e nove cêntimos) e in-
deferir a redução das restantes taxas, no valor 
global de €5.192,41 (cinco mil cento e noventa 
e dois euros e quarenta e um cêntimos), solici-
tado por Irmãdona Supermercados, SA, proc.º 
1100/17 – pL, freguesia de Canidelo, nos termos 
informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oCupAçÃo Do ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €3.742,20 (TrÊS 
MIL SETECENToS E QuArENTA E DoIS Eu-
roS E vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
SoCIEDADE DE CoNSTruçÕES pAv E oBrAS 
pÚBLICAS, LDA, proCº 69/16 – pL – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo
EDoC/2018/41072
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de redução em 50% do pagamento da 
taxa de licença de ocupação do espaço públi-



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 93 | julHO 2018 | BOlETIM MuNICIPAl

30

co, no valor de €3.742,20 (três mil setecentos 
e quarenta e dois euros e vinte cêntimos), so-
licitado pela Sociedade de Construções pAv e 
obras públicas, Lda, proc.º 69/16 – pL, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oCupAçÃo Do ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €675,00 (SEIS-
CENToS E SETENTA E CINCo EuroS), SoLI-
CITADo CoNSTruçÕES vILA MAIor 2, LDA, 
proC.º 2722/17 – Cp – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA
EDoC/2018/41081
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de redução em 50% do pagamento da 
taxa de licença de ocupação do espaço públi-
co, no valor de €675,00 (seiscentos e setenta e 
cinco euros), solicitado pelas Construções vila 
Maior 2, Lda, proc.º 2722/17, Cp, união de Fre-
guesias de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, nos termos informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE rEDuçÃo ou DISpENSA Do pA-
gAMENTo DA TAXA DE EMISSÃo Do ALvA-
rÁ DE LICENçA DE oBrAS, No vALor DE 
€2.989,30 (DoIS MIL NovECENToS E oITEN-
TA E NovE EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE € 7.783,89 (SETE MIL SETECENToS E 
oITENTA E TrÊS EuroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), DA TAXA DE CoMpENSAçÃo ur-
BANÍSTICA, No vALor DE € 23.861,34 (vIN-
TE E TrÊS MIL oIToCENToS E SESSENTA E 
uM EuroS E TrINTA E QuATro CÊNTIMoS) E 
DA TAXA DE LICENçA DE oBrAS DE DEMoLI-
çÃo, No vALor DE €200,00 (DuZENToS Eu-
roS), SoLICITADo pELA SANTA CASA DA MI-
SErICÓrDIA DE vILA NovA DE gAIA, proC.º 
3652/17 – pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA

EDoC/2018/41099
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento da taxa 
de emissão do alvará de licença de obras, no va-
lor de €2.989,30 (dois mil novecentos e oitenta 
e nove euros e trinta cêntimos), da taxa munici-
pal de urbanização, no valor de € 7.783,89 (sete 
mil setecentos e oitenta e três euros e oitenta e 
nove cêntimos), da taxa de compensação urba-
nística, no valor de € 23.861,34 (vinte e três mil 
oitocentos e sessenta e um euros e trinta e qua-
tro cêntimos) e da taxa de licença de obras de 
demolição, no valor de €200,00 (duzentos eu-
ros), solicitado pela Santa Casa da Misericórdia 
de vila Nova de gaia, proc.º 3652/17 – pL, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA, DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E EMIS-
SÃo Do ALvArÁ, No vALor gLoBAL DE 
€26.362,83 (vINTE E SEIS MIL TrEZENToS E 
SESSENTA E DoIS EuroS E oITENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo BoM SAMArI-
TANo, proC.º 2419/16 – pL – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/41032
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de compensação urbanística, da taxa 
municipal de urbanização e emissão do alvará, 
no valor global de €26.362,83 (vinte e seis mil 
trezentos e sessenta e dois euros e oitenta e 
três cêntimos), solicitado pelo Bom Samarita-
no, proc.º 2419/16 – pL, união de Freguesias de 
pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, DA TAXA 
DE CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA E pELA LI-
CENçA DE oBrAS DE DEMoLIçÃo, No vA-
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Lor gLoBAL DE €25.500,49 (vINTE E CINCo 
MIL E QuINhENToS EuroS E QuArENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo huMANITÁrIA BoMBEIroS voLuN-
TÁrIoS DE AvINTES, proC.º 3861/15 – pL – 
FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/41003
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa de compensação urbanística, da taxa mu-
nicipal de urbanização e pela licença de obras 
de demolição, no valor global de €25.500,49 
(vinte e cinco mil e quinhentos euros e quaren-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
humanitária Bombeiros voluntários de Avintes, 
proc.º 3861/15 – pL, freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DA 
TAXA DE CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA, No 
vALor gLoBAL DE €1.412.611,06 (uM MILhÃo 
QuATroCENToS E DoZE MIL SEISCENToS E 
oNZE EuroS E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do por JoSÉ MIguEL & IrMÃo, S.A., proC.º 
3244/17 – pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MA-
FAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/41501
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar 
o pedido de redução em 50% do pagamento 
da taxa municipal de urbanização e da taxa de 
compensação urbanística, no valor global de 
€1.412.611,06 (um milhão quatrocentos e doze 
mil seiscentos e onze euros e seis cêntimos), 
solicitado por José Miguel & Irmão, S.A., proc.º 
3244/17 – pL, união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado, por força das normas de 
execução orçamental, aprovadas em reunião de 
Câmara Municipal, de 24.11.2017 e em sessão da 
Assembleia Municipal de 30.11.2017, submeter o 

assunto à apreciação da Assembleia Municipal.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €13.600,82 (TrEZE MIL E SEISCENToS 
EuroS E oITENTA E DoIS CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo por CoMpANhIA DA ASSEMBLEIA 
DA grANJA, SA, proC.º 5169/16 – pL – FrE-
guESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/41754
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar 
o pedido de redução em 50% do pagamento 
da taxa municipal de urbanização, no valor de 
€13.600,82 (treze mil e seiscentos euros e oi-
tenta e dois cêntimos), e indeferir a redução da 
taxa a título de emissão do alvará de licença de 
obras, solicitado por Companhia da Assembleia 
da granja, SA, proc.º 5169/16 – pL, freguesia de 
São Félix da Marinha, nos termos informados.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE CErTIDÃo DE opErAçÃo ur-
BANÍSTICA rELATIvA À rEABILITAçÃo DE 
IMÓvEL INSErIDo EM ÁrEA DE rEABILITA-
çÃo urBANA – Aru Do CENTro hISTÓrICo, 
pArA EFEIToS DE CoNCESSÃo DE ISENçÃo 
DE IMI, SoLICITADo por MÁrIo NuNo DoS 
SANToS FErrEIrA, proC.º 6415/17 – CErT – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/41104
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de certidão de operação urbanística re-
lativa à reabilitação de imóvel inserido em área 
de reabilitação urbana – Aru do Centro históri-
co, para efeitos de concessão de isenção de IMI, 
solicitado por Mário Nuno dos Santos Ferreira, 
proc.º 6415/17 – CErT, união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos ter-
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mos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal, para conhecimento.
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por TIAgo AZENhA – proC.º 2337/18 – CErT. 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE guLpILhArES E 
vALADArES
EDoC/2018/38678
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o 
pedido de certidão de constituição de regime 
de compropriedade, dos prédios sitos no Lugar 
de vila Chã, Noitias e Marinha, união de Fre-
guesias de gulpilhares e valadares, inscritos na 
matriz predial rústica sob os artigos 134, 141 e 
3420, descritos na 1ª Conservatória de regis-
to predial de vila Nova de gaia, como totali-
dade dos nºs 2029/20070315, 541/19911226 e 
1971/20061030, solicitado por Tiago Azenha – 
proc.º 2337/18 – CErT, união de freguesias de 
gulpilhares e valadares, nos termos informados. 
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp
MINuTA DE CoNTrATo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A rESTI-
gAIA – rESTAuro DE EDIFÍCIoS E IMoBILIÁ-
rIA, LDA, pArA A EXECuçÃo DA oBrA DE 
rEpErFILAMENTo E ALTErAçÃo DE pErFIL 
LoNgITuDINAL DA ruA DE TABoSA, proC.º 
1356/00 – pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/41559
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar a 
minuta de contrato a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e a rESTIgAIA – restauro 
de Edifícios e Imobiliária, Lda, para a execução 
da obra de reperfilamento e alteração de perfil 
longitudinal da rua de Tabosa, procº 1356/00 

– pL, união de Freguesias de pedroso e Seixe-
zelo, nos termos informados. 
voTAçÃo: A FAvor: 9 votos do pS
ABSTENçÃo: 2 do ppD/pSD.CDS-pp

DIVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, com a concordância de to-
dos os Senhores vereadores, informou que no 
mês de agosto só haverá uma reunião, que será 
reunião pública, no dia 06.08.2018.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 08 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, José António Moreira de Melo, Chefe de 
Divisão Administrativa, Atendimento e Arquivo 
e Secretário da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. ATA N.º 15
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 16 DE JuLho DE 2018
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
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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 Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra Manuela garrido
horA DA ABErTurA: 16 horas e 8 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 40 mi-
nutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA N° 14 DA 
rEuNIÃo (orDINÁrIA) DE CâMArA rEALI-
ZADA EM 02 DE JuLho DE 2018 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 14 da reunião 
ordinária da Câmara, realizada no dia 02 de ju-
lho de 2018.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS A SErvIçoS DoS BoMBEI-
roS SApADorES, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA AçÃo DE ForMAçÃo “orgANIZAçÃo DE 
SEgurANçA INTErNA E MEIoS DE prIMEIrA 
INTErvENçÃo”, No vALor DE €875,79 (oI-
ToCENToS E SETENTA E CINCo EuroS E SE-
TENTA E NovE CÊNTIMoS) A DoZE ForMAN-
DoS Do CENTro SoCIAL CANDAL MArCo
EDoC/2018/22993
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pelos serviços dos Bombei-
ros Sapadores, relativa à realização da ação de 
formação “organização de Segurança Interna 
e Meios de primeira Intervenção”, no valor de 

€875,79 (oitocentos e setenta e cinco euros e 
setenta e nove cêntimos) a doze formandos do 
Centro Social Candal Marco, nos termos infor-
mados.
ALTErAçÃo Ao CoNTrATo DE ArrENDA-
MENTo pArA FINS NÃo hABITACIoNAIS – 
IMÓvEL SITo NA ruA 14 DE ouTuBro, Nº 477, 
489, 499, 435 E 513
EDoC/2018/41035
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. 10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a alteração do nº1 da Cláusula Segunda do 
contrato de arrendamento para fins não habita-
cionais – imóvel sito na rua 14 de outubro, nº 
477, 489, 499, 435 e 513, nos termos propostos.
pEDIDo DE CEDÊNCIA grATuITA Do AuDI-
TÓrIo MuNICIpAL DE gAIA pArA o EvENTo 
“ESpETÁCuLo DE FINAL DE ANo LETIvo” A 
rEALIZAr A No DIA 22 DE JuLho DE 2018, 
SoLICITADo pELo orFEÃo DE vALADArES
EDoC/2018/43434
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Auditório Municipal 
de gaia para o evento “Espetáculo de Final de 
Ano Letivo” a realizar a no dia 22 de julho de 
2018, solicitado pelo orfeão de valadares, nos 
termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA grATuITA Do AuDI-
TÓrIo MuNICIpAL DE gAIA pArA o EvENTo 
“AprESENTAçÃo Do BAILADo “CoppELIA” A 
rEALIZAr NoS DIAS 03 E 04 DE NovEMBro 
DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA E CuLTurAL DE SErZEDo
EDoC/2018/43438
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório Muni-
cipal de gaia para o evento “Apresentação do 
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Bailado “Coppelia” a realizar nos dias 03 e 04 
de novembro de 2018, solicitado pela Associa-
ção recreativa e Cultural de Serzedo, nos ter-
mos informados.
propoSTA DE ADESÃo Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA À FEDErAçÃo porTu-
guESA Do CAMINho DE SANTIAgo
EDoC/2017/23569
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter o presente assunto a aprovação da As-
sembleia Municipal, nos termos propostos. 

DEPARTAMENTo DE PESSoAl
pEDIDo DE AuMENTo DE poSToS DE TrA-
BALho, No proCEDIMENTo CoNCurSAL Do 
progrAMA DE rEguLArIZAçÃo EXTrAor-
DINÁrIA DoS vÍNCuLoS prECÁrIoS
EDoC/2018/34193
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1. reconhecer as necessidades permanentes 
agora comunicadas, no âmbito da educação, 
reiterando-se que tal necessidade somente é 
agora apresentada por força das mobilidades 
que têm sido autorizadas e pelas imprevistas 
situações de saúde que justificam encontrar 
novo posto de trabalho para os trabalhadores 
do Município;
2. Autorizar o reforço do mapa de pessoal, 
criando-se os necessários postos, nos termos 
indicados, a que acresce dois processos de mo-
bilidade de trabalhadores acompanhados pelo 
departamento de pessoal (12 postos na carreira 
de assistente operacional e 24 na carreira de as-
sistente técnico);
3. Manter as decisões e tramitação já em curso 
no processo de regularização de vínculos pre-
cários.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-

to a aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

prorrogAçÃo por TrÊS MESES (01.10.2018 
A 31.12.2018) Do CoNTrATo DE AQuISIçÃo 
DE prESTAçÃo DE SErvIçoS (DE SEguroS) 
EM vIgor, ouTorgADo EM 21.07.2016 CoM A 
SABSEg, CorrETor DE SEguroS, S.A.
EDoC/2018/44277
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
o Senhor vereador Dr. Duarte António reis 
Besteiro com base na informação prestada, per-
guntou se há alguma razão especial que justifi-
que as taxas de sinistralidade tão elevadas. Dis-
se que numa parte do relatório é referido que 
não estão previstas melhorias dos resultados e, 
sendo assim, perguntou o que se vai fazer, após 
o dia 31 de dezembro, sobre esta matéria. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que as questões são 
muito pertinentes e estão a ser discutidas ju-
rídica e tecnicamente. Que aquilo que aparece 
como o aumento acentuado da sinistralidade, 
não são mais do que reincidências, ou seja, há 
setores que são mais propensos por razões di-
ferentes. relativamente à questão dos multir-
riscos, disse que, nos anos anteriores ao atual 
mandato, havia a prática de não pagar nada a 
ninguém, em termos de seguros. Que as pes-
soas, quando eram valores significativos, recor-
riam ao Tribunal e ganhavam muito à posteriori 
e a indemnização tinha que ser paga, não pelo 
seguro, mas pela própria Câmara. Que a atual 
Câmara está a ser criteriosa naquilo que é a 
necessidade de responder às pessoas, com os 
seguros de que dispõe e quando a responsabi-
lidade é da Câmara. Que se está a falar de um 
relatório técnico e é evidente que a Câmara, so-
bretudo na área das obras e das Águas de gaia, 
está a fazer alguns esforços, nomeadamente, 
na renovação da frota. Que uma coisa é aquilo 
que o relatório refere em termos prospetivos, 
outra coisa, é a ação concreta, política e técnica 
da Câmara, para evitar que haja um aumento 
de sinistros. Que se vai reformular alguns prin-
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cípios e o montante, para que o próximo con-
curso não fique deserto. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a prorrogação do contrato em 
vigor, por um período de três meses (01.10.2018 
a 31.12.2018) com a SABSEg, Corretor de Segu-
ros, S.A., nas condições e preços indicados na 
proposta anexa.
CoNTrATo DE AgrupAMENTo DE ENTIDA-
DES ADJuDICANTES A CELEBrAr ENTrE A 
gESTÃo E oBrAS Do porTo, EM E o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE gAIA pArA A CE-
LEBrAçÃo, No INTErESSE DE AMBAS, DE 
ToDoS oS CoNTrAToS QuE SE MoSTrEM 
NECESSÁrIoS prEvIAMENTE À CoNCEçÃo 
E/ou CoNSTruçÃo DA poNTE
EDoC/2018/44648
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-pp, 
nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovar a constituição do Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes, nos termos do artigo 
39º do CCp, nomeando a go porto como repre-
sentante do Agrupamento, nos termos do nº 2 
do artigo 39º e de acordo com a minuta do con-
trato;
2- Aprovar a minuta do contrato; 
CoNTrATo DE CoMoDATo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A gAIurB – urBANISMo E hABITAçÃo, EM 
TENDo EM vISTA A CEDÊNCIA DE FrAçÕES 
AuTÓNoMAS pArA A proSSECuçÃo DE ATI-
vIDADES DE INTErESSE pÚBLICo MuNICIpAL
EDoC/2018/44559
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o contrato de comodato a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a gAIurB – urbanismo e habitação, E.M. pelo 

prazo de 25 anos, de doze frações autónomas 
sitas na rua Diogo Cassels (Edifício Torne),  nos 
termos informados. 
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE gAIA E A CoMISSÃo 
DE FESTAS EM hoNrA DE N. SENhorA DA 
NAZArÉ pArA ApoIo FINANCEIro ÀS FESTI-
vIDADES EM hoNrA DE N. SENhorA DA NA-
ZArÉ, No vALor DE €2.500,00 (DoIS MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/20814
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de  gaia e a Comissão de Festas em 
honra de N. Senhora da Nazaré para apoio fi-
nanceiro às festividades em honra de N. Senho-
ra da Nazaré, no valor de €2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), nos termos propostos.
ADITAMENTo Ao CoNTrATo-progrAMA 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASI – ASSoCIAçÃo DE So-
LIDArIEDADE INTErNACIoNAL
EDoC/2018/21948
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao Contrato-programa a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a ASI – Associação de Solidariedade Interna-
cional, nos termos propostos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €197,50 (CENTo E NovEN-
TA E SETE EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 20 DE 
JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA DE ArNELAS
EDoC/2018/39523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €197,50 (cento e noventa e sete eu-
ros e cinquenta cêntimos), para deslocação a 
Aveiro, no dia 20 de junho de 2018, solicitado 
pela Escola Básica de Arnelas, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €473,39 (QuATroCENToS 
E SETENTA E TrÊS EuroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ESpo-
SENDE, NoS DIAS 28 E 29 DE JuNho DE 2018, 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DESporTI-
vA DE grIJÓ
EDoC/2018/41475
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €473,39 (quatrocen-
tos e setenta e três euros e trinta e nove cên-
timos), ou seja, o valor de €331,37 (trezentos e 
trinta e um euros e trinta e sete cêntimos) para 
deslocação a Esposende, nos dias 28 e 29 de 
junho de 2018, solicitado pela Associação Des-
portiva de grijó, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €580,96 (QuINhENToS E 
oITENTA EuroS E NovENTA E SEIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A MoNçÃo, No 
DIA 01 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo pELA 
SoCIEDADE MuSICAL 1º DE AgoSTo (BANDA 
DE MÚSICA DE CoIMBrÕES)
EDoC/2018/42449
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

isentando 70% do valor de €580,96 (quinhen-
tos e oitenta euros e noventa e seis cêntimos), 
ou seja, o valor de €406,67 (quatrocentos e seis 
euros e sessenta e sete cêntimos) para deslo-
cação a Monção, no dia 01 de julho de 2018, 
solicitado pela Sociedade Musical 1º de Agosto 
(Banda de Música de Coimbrões), nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €116,30 (CENTo E DE-
ZASSEIS EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À MAIA, No DIA 27 DE JuNho 
DE 2018, SoLICITADo pELA AppACDM – vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/41323
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €116,30 (cento e dezasseis euros e 
trinta cêntimos), para deslocação à Maia, no dia 
27 de junho de 2018, solicitado pela AppACDM 
– vila Nova de gaia, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €695,55 (SEISCENToS E 
NovENTA E CINCo EuroS E CINQuENTA E 
CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
pAMpILhoSA DA SErrA, No DIA 16 DE Ju-
Nho DE 2018, SoLICITADo pELo grupo FoL-
CLÓrICo SANTo ANDrÉ DE LEvEr
EDoC/2018/38849
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €695,55 (seiscen-
tos e noventa e cinco euros e cinquenta e cinco 
cêntimos), ou seja, o valor de €486,89 (quatro-
centos e oitenta e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos) para deslocação a pampilhosa da 
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Serra, no dia 16 de junho de 2018, solicitado 
pelo grupo Folclórico Santo André de Lever, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €566,76 (QuINhENToS E 
SESSENTA E SEIS EuroS E SETENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A porTo 
DE MÓS, No DIA 17 DE JuNho DE 2018, So-
LICITADo pELo CENTro DE rECrEIo popu-
LAr DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/38941
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €566,76 (quinhen-
tos e sessenta e seis euros e setenta e seis cên-
timos), ou seja, o valor de €396,73 (trezentos e 
noventa e seis euros e setenta e três cêntimos) 
para deslocação a porto de Mós, no dia 17 de ju-
nho de 2018, solicitado pelo Centro de recreio 
popular de São Félix da Marinha, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €207,31 (DuZENToS 
E SETE EuroS E TrINTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 19 DE 
JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS DE EDuCA-
çÃo DA EB1/J.I. DE SEIXo ALvo
EDoC/2018/39225
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor de €207,31 (duzentos e sete euros e trinta e 
um cêntimos), para deslocação a Aveiro, no dia 
19 de junho de 2018, solicitado pela Associação 
de pais e Encarregados de Educação da EB1/J.I. 
de Seixo Alvo, nos termos informados

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €631,97 (SEISCENToS E 
TrINTA E uM EuroS E NovENTA E SETE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No 
DIA 18 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo SoCIAL rECrEATIvA E CuLTu-
rAL TrrIM TrrIM
EDoC/2018/38949
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €631,97 (seiscentos e trinta e um 
euros e noventa e sete cêntimos), para des-
locação a Lisboa, no dia 18 de junho de 2018, 
solicitado pela Associação Social recreativa e 
Cultural TrrIM TrrIM, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €386,16 (TrEZENToS E 
oITENTA E SEIS EuroS E DEZASSEIS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, No 
DIA 20 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELo 
LAr SANTA ISABEL
EDoC/2018/39507
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €386,16 (trezentos e oitenta e seis 
euros e dezasseis cêntimos), para deslocação a 
Fátima, no dia 20 de junho de 2018, solicitado 
pelo Lar Santa Isabel, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €378,22 (TrEZENToS E 
SETENTA E oITo EuroS E vINTE E DoIS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LAMEgo, No 
DIA 16 DE JuNho DE 2018, SoLICITADo pELo 
rANCho FoLCLÓrICo Do povo DE oLIvEI-
rA Do Douro
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EDoC/2018/38859
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €378,22 (trezentos e 
setenta e oito euros e vinte e dois cêntimos), ou 
seja, o valor de €264,75 (duzentos e sessenta e 
quatro euros e setenta e cinco cêntimos) para 
deslocação a Lamego, no dia 16 de junho de 
2018, solicitado pelo rancho Folclórico do povo 
de oliveira do Douro, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €141,97 (CENTo E QuA-
rENTA E uM EuroS E NovENTA E SETE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vALBoM 
- goNDoMAr, No DIA 30 DE JuNho DE 2018, 
SoLICITADo pELo CENTro DE CuLTurA E 
DESporTo DoS TrABALhADorES DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/42356
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €141,97 (cento e quarenta e um eu-
ros e noventa e sete cêntimos), para deslocação 
a valbom - gondomar, no dia 30 de junho de 
2018, solicitado pelo Centro de Cultura e Des-
porto dos Trabalhadores de vila Nova de gaia, 
nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €72,82 (SETENTA E DoIS 
EuroS E oITENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À AFurADA/MArChA DE S. 
JoÃo, No DIA 22 DE JuNho DE 2018, SoLICI-
TADo pELA TuNA MuSICAL DE SANTA MArI-
NhA
EDoC/2018/40137
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €72,82 (setenta e 
dois euros e oitenta e dois cêntimos), ou seja, 
o valor de €50,97 (cinquenta euros e noventa 
e sete cêntimos) para deslocação à Afurada/
Marcha de S. João, no dia 22 de junho de 2018, 
solicitado pela Tuna Musical de Santa Marinha, 
nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €67,67 (SESSENTA E SETE 
EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À AFurADA/MArChA 
DE S. JoÃo, No DIA 22 DE JuNho DE 2018, 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL E 
rECrEATIvA AMIgoS vILArENSES
EDoC/2018/40124
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €67,67 (sessenta e 
sete euros e sessenta e sete cêntimos), ou seja, 
o valor de €47,37 (quarenta e sete euros e trin-
ta e sete cêntimos) para deslocação à Afurada/
Marcha de S. João, no dia 22 de junho de 2018, 
solicitado pela Associação Cultural e recreati-
va Amigos vilarenses, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €130,34 (CENTo E TrIN-
TA EuroS E TrINTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA Do CoNDE, No 
DIA 04 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo pELA 
ACADEMIA SÉNIor DE vILAr DE ANDorI-
Nho DA JuNTA DE FrEguESIA DE vILAr DE 
ANDorINho
EDoC/2018/42926
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se a Academia Sénior de vilar 
de Andorinho tem personalidade jurídica?
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues respondeu dizendo que não 
e que a isenção atribuída à Academia Sénior 
projeta-se na instituição mãe, que é a Tuna ven-
cedora. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €130,34 (cento e trinta euros e trin-
ta e quatro cêntimos), para deslocação a vila 
do Conde, no dia 04 de julho de 2018, solicitado 
pela Academia Sénior de vilar de Andorinho da 
Junta de Freguesia de vilar de Andorinho, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €429,20 (QuATroCENToS 
E vINTE E NovE EuroS E vINTE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A rIBEIrA DE pENA, 
NoS DIAS 04 E 05 DE JuNho DE 2018, SoLI-
CITADo pELo CENTro hoSpITALAr DE vILA 
NovA DE gAIA/ESpINho – uNIDADE II
EDoC/2018/42918
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €429,20 (quatrocentos e vinte e 
nove euros e vinte cêntimos), para deslocação 
a ribeira de pena, nos dias 04 e 05 de junho de 
2018, solicitado pelo Centro hospitalar de vila 
Nova de gaia/Espinho – unidade II, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €634,59 (SEISCENToS E 
TrINTA E QuATro EuroS E CINQuENTA E 
NovE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao 
CArTAXo, No DIA 07 DE JuLho DE 2018, So-
LICITADo pELo grupo FoLCLÓrICo DA MA-

DALENA
EDoC/2018/43875
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €634,59 (seiscentos 
e trinta e quatro euros e cinquenta e nove cênti-
mos), ou seja, o valor de €444,21 (quatrocentos 
e quarenta e quatro euros e vinte e um cênti-
mos) para deslocação ao Cartaxo, no dia 07 de 
julho de 2018, solicitado pelo grupo Folclórico 
da Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €439,25 (QuATroCEN-
ToS E TrINTA E NovE EuroS E vINTE E CIN-
Co CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SÃo 
MArTINho Do porTo, No DIA 03 DE JuLho 
DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
ADrIANo CorrEIA DE oLIvEIrA
EDoC/2018/42695
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de €439,25 (quatrocentos e trinta e nove 
euros e vinte e cinco cêntimos), para desloca-
ção a São Martinho do porto, no dia 03 de julho 
de 2018, solicitado pela Escola Básica Adriano 
Correia de oliveira, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €753,94 (SETECENToS 
E CINQuENTA E TrÊS EuroS E NovENTA E 
QuATro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
LourES, No DIA 07 DE JuLho DE 2018, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA “oS 
MArEANTES Do rIo Douro”
EDoC/2018/43888
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €753,94 (setecentos 
e cinquenta e três euros e noventa e quatro cên-
timos), ou seja, o valor de €527,76 (quinhentos 
e vinte e sete euros e setenta e seis cêntimos) 
para deslocação a Loures, no dia 07 de julho de 
2018, solicitado pela Associação recreativa “os 
Mareantes do rio Douro”, nos termos informa-
dos.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA DE uMA pArCELA 
DE TErrENo INSErIDA No ALvArÁ DE Lo-
TEAMENTo Nº 12/85 SITo NA prACETA FoNTE 
BrANCA – uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ 
E SErMoNDE Ao Sr. MÁrIo CuSTÓDIo MES-
QuITA DE SouSA, No vALor DE €19.500,00 
(DEZANovE MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2015/9828
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva de uma parce-
la de terreno inserida no alvará de loteamento 
nº 12/85 sito na praceta Fonte Branca – união 
de Freguesias de grijó e Sermonde ao Sr. Má-
rio Custódio Mesquita de Sousa, no valor de 
€19.500,00 (dezanove mil e quinhentos euros), 
nos termos propostos.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA DA pArCELA A 
Do 8º ADITAMENTo Ao ALvArÁ DE LoTEA-
MENTo MuNICIpAL DA ZoNA INDuSTrIAL DA 
FEITEIrA, SITo NA ruA proFESSor ÓSCAr 
LopES – uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE, Ao Sr. AgoSTINho LEITE ALvES 
DoS SANToS, No vALor DE €7.236,00 (SETE 
MIL DuZENToS E TrINTA E SEIS EuroS)
EDoC/2017/51029
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a adjudicação definitiva da parcela A 
do 8º aditamento ao alvará de loteamento mu-
nicipal da Zona Industrial da Feiteira, sito na 
rua professor Óscar Lopes – união de Fregue-
sias de grijó e Sermonde, ao Sr. Agostinho Leite 
Alves dos Santos, no valor de €7.236,00 (sete 
mil duzentos e trinta e seis euros), nos termos 
propostos.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAIZ Do LoTE Nº 40 À SupErFICIÁrIA Do 
MESMo LoTE, pELo vALor DE €2.600,00 
(DoIS MIL E SEISCENToS EuroS)
EDoC/2018/36815
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo ou 
raiz do lote nº 40 à superficiária do mesmo lote, 
pelo valor de €2.600,00 (dois mil e seiscentos 
euros), nos termos propostos.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAIZ Do LoTE Nº 26 DA QuINTA DA pALA Ao 
SupErFICIÁrIo Do MESMo LoTE, pELo vA-
Lor DE €3.430,00 (TrÊS MIL QuATroCEN-
ToS E TrINTA EuroS)
EDoC/2018/36820
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo ou 
raiz do lote nº 26 da Quinta da pala ao superfi-
ciário do mesmo lote, pelo valor de €3.430,00 
(três mil quatrocentos e trinta euros), nos ter-
mos propostos.
vALIDAçÃo Do ACorDo CELEBrADo EM 
09.03.2000 E ACEITAçÃo DA CEDÊNCIA DE 
pArCELA DE TErrENo (pArCELA Nº 13) Ao 
DoMÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL, SITA NA ruA 
rAIMuNDo DE CArvALho, proC.º 6524/17 – 
pL- uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo, SoLICITADo por MA-
NuEL MArIA MAChADo ABrANChES DE So-
vErAL, 
EDoC/2018/28832
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1- validar o acordo celebrado em 09.03.2000;
2- Aceitar a cedência de parcela de terreno 
(parcela nº 13) ao domínio público municipal 
pelos interessados ali melhor identificados, a 
formalizar mediante escritura pública, sita na 
rua raimundo de Carvalho, proc.º 6524/17 – 
pL- união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, solicitado por Manuel Maria Macha-
do Abranches de Soveral.
ANuLAçÃo DA DÍvIDA pELA uTILIZAçÃo Do 
pAvILhÃo DE guLpILhArES pELA ENTIDADE 
MIrAMAr CLuBE DE vALADArES, No vALor 
DE €2.091,30 (DoIS MIL E NovENTA E uM Eu-
roS E TrINTA CÊNTIMoS)
EDoC/2015/3013
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida pela utilização do 
pavilhão de gulpilhares pela entidade Miramar 
Clube de valadares, no valor de €2.091,30 (dois 
mil e noventa e um euros e trinta cêntimos), nos 
termos propostos.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBlICoS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo – IMpLE-
MENTAçÃo DE SENTIDo ÚNICo NA ruA DA 
ESCoLA NovA, ENTrE o LArgo DE pAIN-
çAIS ATÉ À ruA Do BoLhÃo – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2017/51229
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a postura municipal de trânsito – im-
plementação de sentido único na rua da Escola 
Nova, entre o Largo de painçais até à rua do 
Bolhão – união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo – ruA 
DA ESCoLA DE SEIXo ALvo – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA
EDoC/2017/483
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS rEFErENTE À INTErrupçÃo DE 
TrâNSITo, rELATIvA Ao EvENTo “proCIS-
SÃo EM hoNrA DA SENhorA DA horA E 
SANTA MArIA MADALENA”, A rEALIZAr A 22 
DE JuLho DE 2018, No vALor €333,76 (TrE-
ZENToS E TrINTA E TrÊS EuroS E SETENTA 
E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoMIS-
SÃo DE FESTAS MADALENA gAIA – FrEguE-
SIA DA MADALENA
EDoC/2018/30788
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- reconhecimento do evento – procissão em 
honra da Senhora da hora e Santa Maria Mada-
lena, Freguesia da Madalena – como evento de 
manifesto e relevante interesse municipal;
2- Dispensa parcial do pagamento da taxa re-
ferente à interrupção de trânsito, isentando em 
70% do valor de €476,80 (quatrocentos e se-
tenta e seis euros e oitenta cêntimos), ou seja, o 
valor de €333,76 (trezentos e trinta e três euros 
e setenta e seis cêntimos), nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
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ANo DE 2018, SITo NA ruA MouZINho DE 
ALBuQuErQuE – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, No vALor DE €1.619,10 (MIL SEISCENToS 
E DEZANovE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DE LArES pArA 
CrIANçAS E JovENS Novo FuTuro
EDoC/2018/37522
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua Mouzinho de Albuquerque – união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, no valor de €1.619,10 (mil seiscentos 
e dezanove euros e dez cêntimos), solicitado 
pela Associação de Lares para Crianças e Jo-
vens Novo Futuro, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl PARA A INCluSÃo 
SoCIAl

LISTA DoS JuÍZES SoCIAIS 2017/2019 – LISTA  
FINAL CoM ToDoS oS DoCuMENToS DoS 
CANDIDAToS
EDoC/2017/64995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
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 Lista de Juízes Sociais, nos termos 
propostos.
o Senhor vereador Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo saiu da reunião.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE LEvEr, SoLICITADo pELoS uTEN-
TES SÉNIorES DA ASSoCIAçÃo oLIvAL 
SoCIAL – ASSoCIAçÃo pArA o DESENvoL-
vIMENTo DE oLIvAL ATÉ Ao FINAL Do ANo 
LETIvo DE 2017/2018, No vALor DE €365,63 
(TrEZENToS E SESSENTA E CINCo EuroS E 

SESSENTA E TrÊS CÊNTIMoS)
EDoC/2017/55010
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa do pagamento de taxas pela uti-
lização da piscina Municipal de Lever, solicita-
do pelos utentes Séniores da Associação olival 
Social – Associação para o Desenvolvimento de 
olival até ao final do ano letivo de 2017/2018, no 
valor de €365,63 (trezentos e sessenta e cinco 
euros e sessenta e três cêntimos), nos termos 
informados.
o Senhor vereador Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo entrou na reunião.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA vILA D’ESTE, SoLICITADo por 
ELISABETE DA CoNCEIçÃo MIrANDA BAr-
BoSA, No vALor DE €335,00 (TrEZENToS E 
TrINTA E CINCo EuroS)
EDoC/2018/43293
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas pela 
utilização da piscina Municipal da vila D’Este, 
solicitado por Elisabete da Conceição Miranda 
Barbosa, no valor de €335,00 (trezentos e trin-
ta e cinco euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por SANDrA 
MArLENE roDrIguES DE SouSA MorA-
To pArA A FILhA CLArA rAQuEL ALMEI-
DA SouSA MorATo, No vALor DE €142,50 
(CENTo E QuArENTA E DoIS EuroS E CIN-
QuENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2018/43810
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas pela 
utilização da piscina Municipal Maravedi, solici-
tado por Sandra Marlene rodrigues de Sousa 
Morato para a filha Clara raquel Almeida Sousa 
Morato, no valor de €142,50 (cento e quarenta 
e dois euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA, SoLICITADo por âNgELA 
FErNANDA DA SILvA BArroS DE oLIvEIrA 
MoNTEIro, No vALor DE €335,00 (TrEZEN-
ToS E TrINTA E CINCo EuroS)
EDoC/2018/43925
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas 
pela utilização da piscina Municipal da granja, 
solicitado por ângela Fernanda da Silva Bar-
ros de oliveira Monteiro, no valor de €335,00 
(trezentos e trinta e cinco euros), nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA ES-
CoLA BÁSICA DA BoAvISTA - FrEguESIA DE 
ArCoZELo
EDoC/2018/8335
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas 
pela ocupação da via pública, relativa à reali-
zação do evento “Cortejo de Carnaval”, realiza-
do no dia 09 de fevereiro de 2018, no valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela Escola 
Básica da Boavista - Freguesia de Arcozelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 

TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 
09 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2018/7609
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas pela 
ocupação da via pública, isentando em 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), ou seja, 
€28,00 (vinte e oito euros), relativa à realiza-
ção do evento “desfile de carnaval”, realizado 
no dia 09 de fevereiro de 2018, solicitado pela 
união de Freguesias de grijó e Sermonde, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “MEr-
CADo ALTErNATIvo DE ruA-MAr”, No vA-
Lor ToTAL DE €3038,00 (TrÊS MIL E TrINTA 
E oITo EuroS), SoLICITADo por pAuSAS E 
FoLgAS, LDA, pArA uM ToTAL DE SEIS EvEN-
ToS
EDoC/2018/37298
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas pela 
ocupação da via pública, isentando em 60% do 
valor de €3038,00 (três mil e trinta e oito eu-
ros), ou seja, €1.515,00 (mil quinhentos e quinze 
euros), relativa à realização do evento “Merca-
do Alternativo de rua-Mar”, solicitado por pau-
sas e Folgas, Lda, para um total de seis eventos, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS prESTADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €346,91 (TrE-
ZENToS E QuArENTA E SEIS EuroS E No-



Avisos e editAis

Nº 93 | julho 2018 | BoletiM MuNiCiPAl

44

vENTA E uM CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
MArIA CATArINA MorEIrA CIrNE guEDES
EDoC/2018/43041
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa do pagamento de taxas devidas 
por serviços prestados pelos Bombeiros Sapa-
dores de vila Nova de gaia, no valor de €346,91 
(trezentos e quarenta e seis euros e noventa 
e um cêntimos), solicitado por Maria Catarina 
Moreira Cirne guedes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS prESTADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo 
E SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do por ALZIrA oLIvEIrA goNçALvES
EDoC/2018/43793
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas de-
vidas por serviços prestados pelos Bombeiros 
Sapadores de vila Nova de gaia, no valor de 
€107,10 (cento e sete euros e dez cêntimos), so-
licitado por Alzira oliveira gonçalves, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS prESTA-
DoS pELoS BoMBEIroS SApADorES DE 
vILA NovA DE gAIA, No vALor DE €549,00 
(QuINhENToS E QuArENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por ANA MArIA MAgALhÃES 
CASTro
EDoC/2018/44455
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas de-
vidas por serviços prestados pelos Bombeiros 

Sapadores de vila Nova de gaia, no valor de 
€549,00 (quinhentos e quarenta e nove euros), 
solicitado por Ana Maria Magalhães Castro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS prESTADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €392,05 (TrE-
ZENToS E NovENTA E DoIS EuroS E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo por SANDrA So-
FIA pINTo TEIXEIrA MACEDo
EDoC/2018/44093
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento de taxas de-
vidas por serviços prestados pelos Bombeiros 
Sapadores de vila Nova de gaia, isentando em 
75% do valor de €392,05 (trezentos e noventa e 
dois euros e cinco cêntimos), ou seja, €294,04 
(duzentos e noventa e quatro euros e quatro 
cêntimos), solicitado por Sandra Sofia pinto 
Teixeira Macedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS prESTADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CEN-
To E SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo por MArIA INÊS NoguEIrA DE SouSA
EDoC/2018/43744
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa do pagamento de taxas devidas 
por serviços prestados pelos Bombeiros Sapa-
dores de vila Nova de gaia, no valor de €107,10 
(cento e sete euros e dez cêntimos), solicitado 
por Maria Inês Nogueira de Sousa
4º. pEDIDo DE rEguLArIZAçÃo Do ESCA-
LÃo DE AçÃo SoCIAL ESCoLAr CoM EFEI-
ToS rETroATIvoS 
EDoC/2018/40740
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Atribuir o escalão A, com efeitos retroativos 
ao início do ano letivo de 2016/2017, e com a 
consequente anulação do valor em dívida no 
valor total de 113,05€, de acordo com o históri-
co do escalão de abono de família apresentado 
(1º escalão);  
2- Atribuir o escalão A, com efeitos retroativos 
ao início do ano letivo de 2017/2018, e com a 
consequente anulação do valor em dívida no 
valor total de 2.087,85€, de acordo com o his-
tórico do escalão de abono de família apresen-
tado (1º escalão);  
3- Atribuir o escalão B, com efeitos retroativos 
ao início do ano letivo de 2016/2017, e com a 
consequente anulação de metade do valor em 
dívida, no valor total de 355,25€, de acordo 
com o histórico do escalão de abono de família 
apresentado (2º escalão);  
4- Atribuir o escalão B, com efeitos retroativos 
ao início do ano letivo de 2017/2018, e com a 
consequente anulação de metade do valor em 
dívida, no valor total de €, de acordo com o his-
tórico do escalão de abono de família apresen-
tado (2º escalão).
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por LAurA DA SILvA CoE-
Lho
EDoC/2018/37191
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Laura da Silva Coelho.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SANDrA MArgArIDA 
BEçA DE oLIvEIrA SouSA
EDoC/2018/37198
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Sandra Margarida Beça 
de oliveira Sousa.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA pELA EMISSÃo Do ALvArÁ DE oBrAS, 
No vALor DE €2.411,00 (DoIS MIL QuATro-
CENToS E oNZE EuroS) E DA TAXA DE oCu-
pAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, No vALor DE 
€236,25 (DuZENToS E TrINTA E SEIS EuroS 
E vINTE E CINCo CÊNTIMoS) SoLICITADo 
por AFoNSo MArIA pIMENTEL DANTAS DA 
gAMA, proC.º 4643/17 – pL – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍ-
So
EDoC/2018/43425
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1- Indeferir a redução do pagamento da taxa 
pela emissão do alvará de obras, no valor de 
€2.411,00 (dois mil quatrocentos e onze euros);
2- Deferir a redução do pagamento da taxa 
de ocupação do espaço público, no valor de 
€236,25 (duzentos e trinta e seis euros e vinte 
e cinco cêntimos) solicitado por Afonso Maria 
pimentel Dantas da gama, proc.º 4643/17 – pL 
– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, TAXA 
DE LICENçA DE oBrAS DE DEMoLIçÃo E 
TAXA DE EMISSÃo DE ALvArÁ, No vALor 
ToTAL DE €779,50 (SETECENToS E SETEN-
TA E NovE EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por AMÉLIA rIBEIro goMES 
DE MELo
EDoC/2018/43882
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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10.07.2018”
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 do pa-
gamento de taxa municipal de urbanização, 
taxa de licença de obras de demolição e taxa 
de emissão de alvará, no valor total de €779,50 
(setecentos e setenta e nove euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado por Amélia ribeiro gomes 
de Melo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, TAXA 
DE LICENçA DE oBrAS DE DEMoLIçÃo E 
TAXA DE EMISSÃo DE ALvArÁ, No vALor 
ToTAL DE €3.890,72 (TrÊS MIL oIToCENToS 
E NovENTA EuroS E SETENTA E DoIS CÊN-
TIMoS), SoLICITADo por MArIA DA CoNCEI-
çÃo SANToS
EDoC/2018/43270
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
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 do pa-
gamento de taxa municipal de urbanização, 
taxa de licença de obras de demolição e taxa 
de emissão de alvará, isentando em 50% do va-
lor total de €3.890,72 (três mil oitocentos e no-
venta euros e setenta e dois cêntimos), ou seja, 
€1.945,36 (mil novecentos e quarenta e cinco 
euros e trinta e seis cêntimos), solicitado por 
Maria da Conceição Santos, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS, TAXA DE CoNCESSÃo DA AuTo-
rIZAçÃo DE uTILIZAçÃo E TAXA DE ATrI-
BuIçÃo DE NÚMEro DE poLÍCIA, No vALor 
ToTAL DE €2.064,90 (DoIS MIL E SESSENTA 
E QuATro EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por ANTÓNIo JoSÉ gouvEIA 
CArvALho
EDoC/2018/43160
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

11.07.2018”
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 do pa-
gamento de taxa de emissão de alvará de licen-
ça de obras, taxa de concessão da autorização 
de utilização e taxa de atribuição de numera-
ção de polícia, isentando em 50% do valor total 
de €2.064,90 (dois mil e sessenta e quatro eu-
ros e noventa cêntimos), ou seja, €1032,45 (mil 
e trinta e dois euros e quarenta e cinco cênti-
mos), solicitado por António José gouveia Car-
valho, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor gLoBAL DE €12.943,57 (DoZE MIL NovE-
CENToS E QuArENTA E TrÊS EuroS E CIN-
QuENTA E SETE CÊNTIMoS) E DA TAXA DE 
EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, 
No vALor DE €3.517,57 (TrÊS MIL QuINhEN-
ToS E DEZASSETE EuroS E CINQuENTA E 
SETE CÊNTIMoS), SoLICITADo por rISSoLA-
rIA TrADICIoNAL – roSA MArIA oLIvEIrA 
CArvALho, LDA, proC.º 3921/17 – pL – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/44645
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1- Deferir a isenção do pagamento da taxa 
municipal de urbanização, no valor global de 
€12.943,57 (doze mil novecentos e quarenta e 
três euros e cinquenta e sete cêntimos);
2- Indeferir a isenção do pagamento da taxa de 
emissão do alvará de licença de obras, no valor 
de €3.517,57 (três mil quinhentos e dezassete 
euros e cinquenta e sete cêntimos), solicitado 
por rissolaria Tradicional – rosa Maria oliveira 
Carvalho, Lda, proc.º 3921/17 – pL – união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (SETENTA E NovE 
EuroS), SoLICITADo por FrANCISCo oLI-
vEIrA FArIA
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EDoC/2018/42639
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por Francisco oliveira Faria, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (SETENTA E NovE 
EuroS), SoLICITADo por MArCo ALEXAN-
DrE DoS SANToS pErEIrA
EDoC/2018/42595
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por Marco Alexandre dos Santos pereira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (SETENTA E NovE 
EuroS), SoLICITADo por MArgArIDA MA-
rIA AFoNSo
EDoC/2018/44522
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por Margarida Maria Afonso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (SETENTA E NovE 
EuroS), SoLICITADo por LuCINDA AurorA 

goMES DE SouSA
EDoC/2018/44542
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por Lucinda Aurora gomes de Sousa, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (SETENTA E NovE 
EuroS), SoLICITADo por EurIDICE DA CoN-
CEIçÃo DIAS FErrEr MoNTEIro
EDoC/2018/44641
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por Euridice da Conceição Dias Ferrer Montei-
ro, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MArIA JoSÉ CArLoS DA ANA – proC.º 
2379/18 – CErT. – FrEguESIA DE SÃo FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2018/41899
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp aprovar o pedido de certidão de cons-
tituição de regime de compropriedade do imó-
vel sito no Lugar da Mesura, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo nº 1278 e descrito 
na 1ª Conservatória do registo predial de vila 
Nova de gaia, sob o nº 137/19860917, solicitado 
por Maria José Carlos da Ana – proc.º 2379/18 – 
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CErT – Freguesia de São Félix da Marinha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “proCISSÃo MArIANA”, 
rEALIZADo A 28 DE JuNho DE 2018, No 
vALor DE €25,89 (vINTE E CINCo EuroS E 
oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uCr – ASSoCIAçÃo SoCIAL, CuLTu-
rAL E huMANITÁrIA
EDoC/2018/40841
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“procissão Mariana”, realizado a 28 de junho de 
2018, no valor de €25,89 (vinte e cinco euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela uCr – 
Associação Social, Cultural e humanitária, nos 
termos informados.
pLANo DE urBANIZAçÃo DA AvENIDA DA 
rEpÚBLICA – ENTrEgA DE ESTuDo prÉvIo
EDoC/2018/44583
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que após análise do presente as-
sunto, deduz haver uma parcela na EN222 atrás 
da Fundação Couto e outra na Avenida repú-
blica, destinada ao Centro de Congressos e que 
relativamente às quais, não se poderá fazer ou 
decidir nada nesse espaço, enquanto não esti-
ver aprovado este plano. Que no centro cívico, 
entende que este plano de urbanização irá re-
vogar os planos de pormenor, nomeadamente, 
o do Centro Cívico, uma vez que o edifício pra-
ça já está classificado como equipamento.  
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que as razões 
que levaram a Câmara elaborar este plano de 
urbanização, foi evitar que alguns pedidos que 

têm entrado no município, nomeadamente ex-
ternos e “internos”, originem soluções indivi-
dualizadas e casuísticas. Que, neste momento, 
há condições para aproveitar uma abordagem 
um pouco mais global da Avenida república, 
independentemente de ser A ou B a apresentar 
projetos. Que a Associação dos Municípios do 
Eixo Atlântico lançou o desafio de enquadrar a 
Avenida da república num programa mais vas-
to de apoio à animação de comércio local, que 
implica um projeto interessante de ligação da 
Avenida república/ponte Luís I (tabuleiro su-
perior) e a rua de Santa Catarina, ou seja, criar 
um grande eixo de comércio e, sobretudo, de 
comércio local que precisa de alguma revitali-
zação e até de algumas soluções urbanísticas 
interessantes, como, por exemplo, a cobertura 
em algumas zonas. Disse existir um conjunto 
de intenções, nomeadamente, o Centro Cívico 
que já está classificado assim como a praça e 
o Centro de Congressos. Que as medidas pre-
ventivas já estão aprovadas, ou seja, todos os 
projetos, neste momento, já obedecem às me-
didas preventivas, porque, enquanto decorre o 
plano, existem medidas preventivas que já es-
tão acionadas. No que diz respeito ao terreno 
nas traseiras da Fundação Couto, disse que a 
medida preventiva define o que se pretende 
para o local, porque está a ocorrer uma sobre-
carga nos serviços camarários de pedidos de 
instalação de supermercados. Que se preten-
de desenhar o futuro da Avenida da república, 
mas desenhá-lo como um todo. Que existe uma 
visão integrada e entende que na Avenida da 
república justifica libertar terreno para espaço 
público, para o domínio público e para a fruição 
pública, permitindo que uma avenida urbana 
tenha, de facto, essa qualificação.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura relativamente ao Centro de Congressos 
e às medidas de salvaguarda, bem como, ao in-
terface na EN222, perguntou quais são as inten-
ções do Município.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que na EN222 
estará previsto um interface público, ou seja, 
um interface intermodal de transportes, com 
uma construção a que o proprietário do terre-
no tem direito. Que se está numa zona nobre 
do concelho, onde pode ser construído um ho-
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tel, um prédio de apartamentos, etc, mas não 
um supermercado e, nesse sentido, a decisão 
da Câmara é muito clara e não há dúvidas. No 
que diz respeito ao Centro de Congressos, dis-
se que a Câmara admite conciliar o Centro de 
Congressos com um equipamento que sirva de 
suporte à atividade do mesmo, nomeadamen-
te, uma unidade hoteleira ou um equipamento 
desportivo que tenha um ginásio, um SpA, uma 
piscina, que seja uma âncora que permita dar 
dinheiro para compensar o investimento que 
será feito.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o município ainda não adquiriu 
aquele terreno. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que pode não ser ne-
cessário adquirir o terreno, porque pode haver 
uma parceria, pelo que, está tudo em aberto. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

GAIuRB – uRBANISMo E hABITAÇÃo, E.M.
rELATÓrIo DE EXECuçÃo Do CoNTrATo 
MANDATo CELEBrADo EM 20 DE JuNho DE 
2016
EDoC/2018/44650
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.07.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSoS
Foi o rESuMo DIÁrIo DE TESourArIA que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, ape-
nas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura saiu da reunião.

INTErvENçÃo DoS MuNÍCIpES
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues deu início às INTEr-
vENçÕES DoS MuNÍCIpES, tendo usado da 
palavra: 
José Fernando Moreira Monteiro (vilar de An-
dorinho) – referiu-se a uma lavandaria que fun-
ciona na rua das Castanheiras, dizendo que 
terá apresentado a questão numa reunião ante-

rior e que não terá recebido qualquer resposta 
por parte da Câmara, pelo que, solicitou infor-
mações sobre a situação.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse existir uma resposta 
da Senhora vereadora, datada de 11 de Maio de 
2017, dirigida ao Senhor Munícipe, assim como 
um parecer da CCDrN. Que a Câmara tem o 
cuidado de dar resposta às pretensões dos Se-
nhores Munícipes, contudo, a resposta poderá 
não ser a que eles pretendem. Disse que a Câ-
mara informou o Senhor Munícipe da tramita-
ção do processo e dos pareceres da CCDrN e 
da vistoria do Centro de Saúde local. Que não 
há razões, neste momento, para nenhum tipo 
de intervenção, independentemente das per-
turbações que possam existir. Disse não poder 
encerrar uma lavandaria ou uma papelaria ou 
outra unidade qualquer, desde que cumpram os 
requisitos legais, só porque perturba o vizinho.
José Manuel Duarte (Canidelo) – Disse já ter 
alertado a Câmara e a proteção Civil, via email, 
para a existência de ninhos de vespas-asiáticas, 
no Candal. Que a proteção Civil deslocou-se ao 
local e removeu alguns ninhos, não tendo re-
movido os que estavam mais alto, por falta de 
material. referiu-se a um processo que tramita 
na Câmara há 30 anos, relacionado com a cons-
trução de uma via. Que a Câmara quer fazer a 
desafetação de um terreno e quer que, pessoal-
mente, pague uma verba. Disse que terá cedido 
gratuitamente o terreno ao domínio público e 
que entende que não deve pagar nada. Disse 
ter colocado a questão ao Sr. provedor, o qual 
lhe respondeu em janeiro, enviando igualmente 
uma cópia à gaiurb. Que lhe terão dito que a 
gaiurb entraria em contacto consigo e que, até 
ao momento, isso não se verificou.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à questão da 
vespa-asiática disse que o problema da Câmara 
não é a ausência de materiais, mas sim o facto 
do ninho das vespas estar localizado num local 
inacessível. Que se está a falar de um proble-
ma que começa a não ser tão fácil de resolver, 
porque aparentemente criou-se um pânico re-
lativamente à vespa asiática. Que o que está no 
local não é a vespa asiática, mas sim a vespa 
velutina, com menos gravidade do que uma 
colmeia de abelhas. Que do ponto de vista do 
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perigo público, a situação não é o que parece e 
o assunto não está fechado, pelo que se irá ten-
tar resolvê-lo rapidamente. No que diz respeito 
ao terreno do Sr. Munícipe, disse que aquilo que 
foi analisado em reunião de Câmara foi a ma-
nifestação do “desinteresse” por parte da Câ-
mara, ou seja, o terreno pode ser restituído ao 
dono. Que a única coisa que não foi deliberada 
é se essa restituição será onerosa ou gratuita, 
isto é, se o Sr. Munícipe receberia o terreno gra-
tuitamente ou se receberia o terreno e teria de 
pagar por ele. Que a convicção da Câmara é 
que o Sr. Munícipe não tem de pagar, mas isso 
implica uma nova deliberação, segundo a Lei. 
Que a Câmara está a preparar uma deliberação, 
no sentido do Senhor Munícipe receber o terre-
no a título gratuito e não oneroso.
rui Alberto Silva Costa (Canidelo) – referiu-se à 
requalificação da marginal do Cais de gaia que 
passou a ser pedonal e que está a causar pro-
blemas aos dois postos náuticos existentes no 
local, nomeadamente, à prática do remo e do 
acesso dos atletas. Que paralelamente a esta 
situação, existe uma logística complicada, no-
meadamente a colocação no local de um atre-
lado de 13 metros. referiu-se a uma situação 
que se arrasta desde 2005, em que um dos clu-
bes da associação que preside, a ArN- CDup, 
saiu prejudicado com as obras do gaiapolis, 
porque ficou sem um posto náutico e foi reme-
tido para 2 contentores na Afurada, os quais es-
tão degradados e que, desde essa altura, havia 
o compromisso do executivo da construção de 
um posto náutico. Disse que, em 2009, houve 
um projeto relativo a uma escola municipal de 
remo, que tinha como vertente principal o remo 
escolar, o remo adaptado e o remo sénior. refe-
riu-se igualmente à possibilidade de internacio-
nalização da regata organizada pela associação 
e que já vai na 30ª edição.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues agradeceu a presença do 
senhor munícipe na reunião de câmara e disse 
achar deplorável o seu comportamento no Fa-
cebook, enquanto presidente da Associação de 
remo do Norte. Disse ser mentira o que o Sr. 
Munícipe escreveu no Facebook, nomeadamen-
te, quando referiu que em Fevereiro de 2017 
terá solicitado uma reunião com o presidente 
da Câmara, para trocar impressões e que até 

hoje continua à espera. Disse ser falso, porque 
os elementos da associação foram recebidos e 
tiveram uma reunião com o vereador ou com os 
serviços do vereador. Que o Sr. Munícipe terá 
referido que, durante os anos de mandato do 
pS, o balanço é zero e que a Câmara apenas 
limitou-se a inaugurar a obra adjudicada en-
quanto era oposição. Disse que, salvo melhor 
opinião, não compete a um presidente de uma 
associação do concelho estar a fazer política 
desta maneira. Que o Sr. Munícipe fará a política 
que entender e que, pessoalmente, como pre-
sidente de Câmara responderá dentro daquilo 
que for a sua capacidade de ser educado e de 
não ser insultuoso, sobretudo, quando tem fun-
ções institucionais. Que entende ser um peque-
no insulto gratuito, porque toda a gente sabe 
que pode-se estar de acordo ou não com muita 
coisa que foi feita, mas se há coisa que os seus 
anos de mandato não significam, é zero. rela-
tivamente à questão da beira-rio, disse estar 
decidido que a mesma vai ficar pedonal. Que 
o acesso ao local será feito a pé e não há outra 
alternativa. relativamente ao centro náutico, 
disse estar a ser discutido com o CDup e a uni-
versidade do porto, uma candidatura a fundos 
comunitários e, para isso, a Câmara precisa de 
um parecer da ApA, porque o terreno indicado 
está em leito de cheia. Que a Câmara Munici-
pal até 2003, nunca quis saber do assunto. Que, 
neste momento, existe uma negociação com a 
ApA e existe uma candidatura a fundos comu-
nitários para a construção de um centro náu-
tico, contudo, se depender de financiamento 
a 100% da Câmara, não haverá centro náutico. 
relativamente à questão dos apoios, da rega-
ta, dos acessos e do apoio à Escola Municipal 
de remo, disse que a Câmara tentou incluir 
no gaiaprende+ e no gaiaprende+i a prática 
do remo e do remo adaptado para as crianças 
com necessidades educativas especiais, com a 
aquisição dos aparelhos necessários para a prá-
tica da técnica. Que era intenção iniciar-se esse 
projeto no Centro Escolar Manuel António pina, 
porque tem muitas crianças e justificaria o in-
vestimento. No que diz respeito às iniciativas, 
disse que a Câmara recentemente atribuiu um 
subsídio ao Sport Clube do porto, compartici-
pando em 50% a compra de uma canoa e que 
o Fluvial tem tido apoio da Câmara Municipal 
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ao nível do pagamento das inscrições dos atle-
tas da formação. referiu-se às potencialidades 
da beira-rio e à capacidade que o edifício do 
Fluvial e do Sport Clube do remo possui para 
se integrar num potencial turístico existente no 
local, fazendo obras, criando uma sede decente 
que possa captar turistas e criando uma fonte 
de angariação de receita. No que diz respeito 
à acessibilidade, disse que a zona é pedonal 
e que pretende ajudar na resolução de todos 
os problemas que possam ocorrer na beira-rio, 
mas antes de haver a Associação de remo e 
haver Câmara, já havia beira-rio, pelo que, tem 
de haver uma adaptação por parte de todos. 
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar saiu da reunião.
Maria Idália pereira de Sousa (vilar de Andori-
nho) - Disse necessitar de uma habitação so-
cial, porque não tem condições financeiras para 
alugar uma casa. referiu-se a uma rotunda em 
Balteiro, cujo piso está degradado e onde já 
caiu e se magoou, tendo chamado à atenção 
do Sr. presidente da Junta para a situação, pelo 
que, deu conhecimento ao Sr. presidente do ex-
posto.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que já terá aconselha-
do a Sra. Munícipe a deslocar-se aos serviços, 
para atualizar o seu processo. Que, neste mo-
mento, o seu processo foi arquivado, porque a 
Senhora tem várias moradas e vários números 
de telefone e os serviços da Câmara não a con-
seguem contactar, pelo que, deverá atualizar os 
seus dados. Disse não ter o poder de na reunião 
pública de câmara dar casas a ninguém, pelo 
que, a Sra. Munícipe tem de tratar do seu assun-
to na gaiurb, para ter a tramitação normal. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 40 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 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)

C.1. DESPAChoS

DESPACho Nº40/DMIEP/2018
Considerando que,
o Senhor vice-presidente da Câmara Munici-
pal me subdelegou as competências ínsitas no 
Despacho n.º 35/vp/2018, de 25 de maio, in-
cumbindo-me de tarefas específicas;
De acordo com o sobredito despacho me foi, 
expressamente, conferida a faculdade de sub-
delegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 
50° do Código de procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, tendo presente os normativos cons-
tantes do artigo 38° da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual:
A. Subdelego, com poderes de subdelegação,
1. No Diretor do Departamento de obras e Em-
preitadas, Eng.º Claro Costa as seguintes com-
petências:
1.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as de-
liberações da Câmara Municipal, despachos e 
orientações do presidente da Câmara e vice-
-presidente respeitantes aos mesmos;
1.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
1.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades particulares;
1.4. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, as seguintes competências:
1.4.1.  Consignar os locais onde os trabalhos 
devam ser executados, nos termos dos artigos 
356° e seguintes;
1.4.2.  proceder à medição de todos os traba-
lhos executados, conforme decorre do artigo 
387°;
1.5. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
1.5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
1.5.2. Justificar faltas;
1.5.3. proceder à homologação da classifica-
ção de serviço dos funcionários no caso em que 
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o delegado não tenha sido notador.
2. Na Chefe da Divisão de Mobilidade e Trans-
portes, Eng.ª Susana paulino, as seguintes com-
petências:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as de-
liberações da Câmara Municipal, despachos e 
orientações do presidente da Câmara e vice-
-presidente respeitantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades particulares;
2.4. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.°;
2.5. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 2, a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
2.5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
2.5.2. Justificar faltas.
B. Determino que,
Durante as minhas ausências e impedimentos, 
as competências próprias e subdelegadas que 
me estão cometidas sejam assumidas transito-
riamente nos seguintes termos:
1. A Sr.ª Eng.ª Susana paulino, Chefe de Divisão, 
me substitua no âmbito da Mobilidade e Trans-
portes;
2. o Sr. Eng.º Claro Costa, Diretor de Departa-
mento, me substitua no âmbito das restantes 
matérias.
C. ratifico, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados por to-
dos os ora subdelegatários.
D. revogo o meu Despacho n.º 60/DMIEp/2017, 
de 10 de novembro.
vila Nova de gaia, 03 de julho de 2018
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espa-
ços públicos (Eng.ª Dora Maia).

DESPACho N.°41/DoE/2018
Considerando que,
A Senhora Diretora Municipal de Infraestruturas 
e Espaços públicos me subdelegou as compe-

tências ínsitas no Despacho n.º 40/DMIEp/2018, 
de 21 de junho, incumbindo-me de tarefas espe-
cíficas;
De acordo com o sobredito despacho me foi, 
expressamente, conferida a faculdade de sub-
delegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 43° e 
44° a 50° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, tendo presente os normativos 
constantes do artigo 38° da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro,
A. Subdelego, com poderes de subdelegação,
1. No Chefe de Divisão de Conceção e Constru-
ção de Equipamentos e Espaços públicos, Eng.º 
rui ramos, no âmbito dos serviços sob a sua 
responsabilidade orgânica, as seguintes com-
petências:
1.1. Despachar  todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da  Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
1.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
1.2.2. Justificar faltas.
2. Na Chefe de Divisão de gestão de Emprei-
tadas e Fiscalização, Eng.ª Isabel Carvalho, no 
âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências:
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
2.2. Consignar os locais necessários à execução 
das obras, nos termos dos artigos 355.° e se-
guintes do Código dos Contratos públicos;
2.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
2.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
2.3.2.  Justificar faltas.
3. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Equi-
pamentos, Eng.ª rosa Dias, no âmbito dos ser-
viços sob a sua responsabilidade orgânica, as 
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seguintes competências:
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
3.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
3.2.1.  Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
3.2.2. Justificar faltas.
4. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Espa-
ços públicos, Eng.ª helga pinto, no âmbito dos 
serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências:
4.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice-presidente 
da Câmara;
4.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
4.2.1.  Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
4.2.2. Justificar faltas.
B. Determino que,
Durante as minhas ausências e impedimentos, 
as competências próprias e subdelegadas que 
me estão cometidas, sejam assumidas, transito-
riamente, pelo Eng.º rui ramos.
C. ratifico, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados por to-
dos os ora subdelegatários.
vila Nova de gaia, 03 de julho de 2018
o Diretor de Departamento de obras e Emprei-
tadas, (Eng.º Claro Costa)

DESPACho N.°42/DCCEEP/2018
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, no 
período compreendido entre 7 e 13 de julho, de-
lego transitoriamente as minhas competências 
próprias e subdelegadas, no Senhor Arq.° Sera-
fim Silva, Técnico Superior desta Divisão.
vila Nova de gaia, 4 de julho de 2018
o Chefe da Divisão de Conceção e Construção 

de Equipamentos e Espaços públicos (rui ra-
mos)

DESPACho N°43/DMIS/2018
por necessidade de assegurar o normal funcio-
namento dos serviços da Direção Municipal para 
a Inclusão Social, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período de 16 de Julho a 3 
de Agosto de 2018, e nos termos do disposto 
no n° 1 do art.º 42 do Código de procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
4/2015, de 7 de Janeiro, delego as minhas com-
petências próprias e subdelegadas a:
a) Sra. Enga Ariana pinho, Diretora de Departa-
mento de Educação, na respetiva área;
b) Sr. Eng.º Mário Duarte, Diretor de Departa-
mento de Desporto, Cultura e Juventude, na 
respetiva área;
c) Sra. Dra. Claudia Teixeira, Diretora de Depar-
tamento de Ação Social e Atividades Económi-
cas, na respetiva área.
Município de vila Nova de gaia, 13 de Julho de 
2018
A Diretora Municipal para a Inclusão Social 
(vera pacheco)

DESPACho N.º 44/2018
por necessidade de assegurar o regular funcio-
namento dos serviços da Divisão de Turismo, 
durante a minha ausência por motivo de férias, 
no período de 16 a 27 de julho, e nos termos 
do disposto no n.º 1 do art.º 42 do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei 4/2015, de 07 de janeiro, designo, 
José Manuel vieira Barbosa Duarte, Técnico 
Superior desta Câmara Municipal, para exercer 
funções em suplência durante a minha ausência 
por motivo de férias.
vila Nova de gaia, 13 de julho de 2018
o Chefe de Divisão do Turismo, (Eurico Moreno 
Coelho)

DESPACho N° 45/DC-GM/2018
Considerando,
A subdelegação de Competências que me fo-
ram conferidas pela Senhora Diretora Munici-
pal, Dr.ª Manuela garrido, pelo Despacho n.º 22/
DM-Mg/2018, de 19 de abril;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências, 
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foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego nas Senhoras Chefes de Divisão a 
seguir identificadas, com poderes de subdele-
gação, as seguintes competências:
1.1. Na Senhora Chefe de Divisão de Aquisição 
de Bens e Serviços e de Aprovisionamento, Dr.ª 
Cristina Silva:
1.1.1. rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência, exposições, mails e requeri-
mentos entrados na Câmara Municipal, e, ainda, 
os pedidos de junção de documentos, parece-
res ou outros necessários à elaboração de des-
pacho final na área da Divisão;
1.1.2.  genericamente despachar todos os as-
suntos de mero expediente da área da Divisão, 
bem como, neste âmbito, assinara respetiva 
correspondência;
1.1.3. Introduzir na plataforma de Contratação 
pública adotada pelo Município, após o respe-
tivo despacho autorizador, todos os despachos 
de autorização ou aprovação que se mostrem 
necessários à tramitação eletrónica dos respe-
tivos procedimentos na área da Divisão;
1.1.4.  proceder à conferência de faturas da 
área da Divisão;
1.1.5. proceder à centralização dos contratos 
cujos procedimentos forem tramitados pela Di-
visão, de acordo com as competências fixadas 
na Estrutura Nuclear e Flexível da Câmara Mu-
nicipal;
1.1.6.  No âmbito da Divisão e em matéria de 
recursos humanos, praticar os seguintes atos:
I. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
II. Justificar faltas.
1.2. Na Senhora Chefe de Divisão de Contratos e 
protocolos, Dr.ª Fernanda ribeiro:
1.2.1. genericamente despachar todos os as-
suntos de mero expediente da área da Divisão, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva 
correspondência;
1.2.2. Encaminhar diretamente para os servi-
ços da Direção Municipal ou para os serviços 
requisitantes, todos os pedidos de junção de 
documentos, de esclarecimento, pareceres ou 
outros, necessários à elaboração/tramitação de 

procedimentos ou à elaboração de proposta de 
despacho final;
1.2.3.  promover, após deliberação dos órgãos 
competentes, os procedimentos necessários à 
publicitação e monitorização dos contratos/
protocolos;
1.2.4. proceder à centralização dos contratos 
cujos procedimentos forem tramitados pela Di-
visão de acordo com as competências fixadas 
na Estrutura Nuclear e Flexível da Câmara Mu-
nicipal;
1.2.5.  No âmbito da Divisão e em matéria de 
recursos humanos, praticar os seguintes atos:
I. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões
relativas a férias com respeito pelo interesse do 
serviço;
II. Justificar faltas.
1.3. Subdelego, ainda, na técnica superior, Dr.ª 
Susana Isabel Dias Barbosa, e por forma a as-
segurar o normal funcionamento da Divisão, as 
seguintes competências:
1.3.1.  genericamente despachar todos os as-
suntos de mero expediente da área da Divisão, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva 
correspondência;
1.3.2.  rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência recebida e os pedidos de 
junção de documentos, pareceres ou outros 
necessários à elaboração/tramitação de proce-
dimentos ou à elaboração de proposta de des-
pacho final;
1.3.3. Introduzir na plataforma de Contratação 
pública adotada pelo Município, após o respe-
tivo despacho autorizador, todos os despachos 
de autorização ou aprovação que se mostrem 
necessários à tramitação eletrónica dos respe-
tivos procedimentos;
1.3.4.  promover as diligências necessárias ten-
do em vista a elaboração das contas finais;
1.3.5.  proceder à centralização dos contratos 
cujos procedimentos forem tramitados pela Di-
visão, de acordo com as competências fixadas 
na Estrutura Nuclear e Flexível da Câmara Mu-
nicipal;
2. ratifico todos os atos praticados pelas Se-
nhoras Chefes de Divisão Dr.ª Cristina Silva e 
Dr.ª Fernanda ribeiro entre o dia 19 de abril de 
2018 e a data do presente Despacho.



55

 nº 93 | julho 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

3. por necessidade de assegurar o normal fun-
cionamento dos serviços do Departamento de 
Contratação, nas minhas férias, faltas ou im-
pedimentos, e nos termos e para efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 42° do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de janeiro, delego 
as minhas competências próprias e subdelega-
das a;
i. Dr.ª Cristina Silva, Chefe de Divisão de Aquisi-
ção de Bens e Serviços e de Aprovisionamento, 
na respetiva área;
ii. Dr.ª Fernanda ribeiro, Chefe de Divisão de 
Contratos e protocolos, na respetiva área, bem 
como na restante área de intervenção do De-
partamento.
paços do Concelho de vila Nova de gaia 18 de 
julho de 2018
A Diretora de Departamento de Contratação 
(gabriela Maia)

DESPACho N.º 46/2018
Nos termos e ao abrigo do disposto no núme-
ro 1 do artigo 42.º do Código do procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto - Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro e para assegurar o 
regular funcionamento dos serviços da Divisão 
de Apoio ao Emprego e às Empresas, duran-
te a minha ausência por motivo de férias, no 
período compreendido entre 23 e 27 de julho, 
designo a técnica superior desta Câmara Mu-
nicipal, Maria de Fátima Loureiro Colaço, para 
exercer funções em suplência durante a minha 
ausência.
vila Nova de gaia, 20 de julho de 2018
A Chefe de Divisão de Apoio às Empresas e ao 
Emprego, (Maria José Necho)

DESPACho N.º47/DME/2018
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 23 de julho e 03 de agosto de 2018, delego 
transitoriamente as minhas competências pró-
prias e subdelegadas, na Senhora Eng.ª Sandra 
Maria Sousa Magalhães, Técnica Superior.
vila Nova de gaia, 19 de julho de 2018
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-

mentos, (Eng.ª rosa Dias)

DESPACho N.°48/DMT/2018
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 30 de julho a 14 de agosto de 2018, delego 
transitoriamente as minhas competências pró-
prias e subdelegadas, no Senhor Eng.º Jorge 
Manuel Dias de Sousa pereira, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 25 de julho de 2018
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, (Susana paulino)

DESPACho N.º 49/DMEP/2018
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausência, 
por motivos de férias, no período de 30 de julho 
a 3 de agosto de 2018, nos termos do dispos-
to no artigo 42° do Código de procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 7 de janeiro, delego transitoriamente 
as minhas competências próprias e subdelega-
das, no Senhor Eng.º pedro Miguel rodrigues 
henriques Marques, Técnico Superior.
vila Nova de gaia. 26 de julho de 2018
A Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos, (helga Nair, Eng.ª)

DESPACho N.º 50/DDCJ/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no 
art.º 42.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. 4/2015, de 
7 de Janeiro, durante a ausência do atual coor-
denador, por motivo de férias, no período com-
preendido entre 27 de Julho e 17 de Agosto, 
designo a técnica superior desta Câmara, paula 
odete Alves Barbosa, para exercer funções de 
coordenação das atividades da Biblioteca Mu-
nicipal durante aquele período.
vila Nova de gaia, 26 de Julho de 2018
o Diretor do Departamento de Desporto, Cul-
tura e Juventude, Mário Duarte
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C.2. oRDENS DE SERVIÇo

oRDEM DE SERVIÇo N.º 11/2018
Considerando o interesse em compatibilizar as 
necessidades de funcionamento dos serviços 
com o perfil e motivação das colaboradoras, 
determino que as trabalhadoras abaixo indica-
das, afetas à Divisão de gestão Escolar e recur-
sos Educativos, a partir de 2 de julho de 2018, 
passem a exercer funções nas seguintes unida-
des orgânicas:
- Liliana Andreia Ferreira Moreira vieira, assis-
tente técnica, Departamento de obras e Em-
preitadas;
- Cecília Cristina de Sousa vieira, assistente téc-
nica, Divisão de Saúde e Segurança no Traba-
lho;
- Isabel Maria Lima Fernandes, assistente téc-
nica, Divisão de Fiscalizações e Contraordena-
ções;
- Maria Cristina Domingues vedor, assistente 
técnica, Divisão Administrativa, de Atendimen-
to e de Arquivo (gAM);
- paula Susana de Sousa Lopes Barbosa, assis-
tente técnica, polícia Municipal;
- rosa Maria Marques pereira rego, assistente 
técnica, polícia Municipal.
Município de vila Nova de gaia, 6 de julho de 
2018.
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 12/2018
Com vista ao reforço de meios humanos na Di-
visão de Cultura e Juventude - Casa Museu Tei-
xeira Lopes, na sequência da proposta apresen-
tada, determino que a trabalhadora Alda Maria 
pereira padrão Temudo, técnica superior, com o 
n° de ordem 1985, passe a exercer funções no 
referido equipamento cultural, a partir do dia 
16 de julho de 2018, deixando a Divisão Admi-
nistrativa de Atendimento e Arquivo - Arquivo 
Municipal.
Município de vila Nova de gaia, 13 de julho de 
2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

oRDEM DE SERVIÇo N.º 13/2018
Com vista ao reforço de meios humanos na Di-
visão de Ação Social e voluntariado e Saúde, 
concedo a mobilidade e autorizo a respetiva 
consolidação relativa à afetação do trabalhador 
Flávio vitorino Mostardinha Moreira, assistente 
operacional, com o n° de ordem 1206, à referida 
divisão, com efeitos a 12 de outubro de 2017, 
deixando a Divisão Administrativa de Atendi-
mento e Arquivo.
Município de vila Nova de gaia, 18 de julho de 
2018.
o vereador, no uso das competências dele-
gadas e subdelegadas pelo Despacho n° 47/ 
pCM/2017, de 27 de outubro, Manuel Antonio 
Correia Monteiro
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D.1. EDITAIS

EDT-CMVNG/2018/413
(proc. 1377/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 24 de abril de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do outeiro, 
em frente ao nº 182, freguesia de Serzedo e pe-
rosinho, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 

constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1377/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/18990
vila Nova de gaia, 24-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/07/2018

EDT-CMVNG/2018/414
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
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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 
pAuLA MArIA CoNCEIçÃo CArvALho, com 
última morada conhecida na Travessa da vire-
la, n.º 90 – Susão - valongo, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
09/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Travessa dos Escultores, junto ao 
n.º 53, freguesia de São pedro da Afurada, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca vW, modelo polo, matrícula 
67-82-JJ, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 101/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1323
vila Nova de gaia, 27-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/07/2018

EDT-CMVNG/2018/415
(proc. 1442/SAL/2016)

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

competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 24 de abril de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 23 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua heróis do ul-
tramar, junto ao nº 524, freguesia de vilar de 
Andorinho, deste município, da intenção de 
ordenar à execução dos trabalhos de limpeza, 
corte de material vegetal existente e remoção 
dos resíduos sobrantes, verdes ou outros quais-
quer, do seu terreno, em cumprimento do dis-
posto nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), ambos 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
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que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1442/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto nos nºs 2 e 3, do ar-
tigo 15º do Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de 
junho, e no período ai indicado, proceder à ges-
tão de combustíveis de acordo com as normas 
constantes do anexo ao referido Decreto-lei, 
isto sob pena de constatado o incumprimento 
da referida gestão de combustíveis, proceder 
esta edilidade, em última ratio, e por moto pró-
prio, à realização dos trabalhos de gestão de 
combustíveis em falta com custos a cargo dos 
infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/22222
vila Nova de gaia, 15-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/07/2018

EDT-CMVNG/2018/416
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 o re-
presentante legal da Firma DIgITAL ouTDoor 
– publicidade, Lda, com último domicílio conhe-
cido em rua João villaret, nº66 r/C, freguesia 
de Arcozelo, deste Concelho, arguida no pro-
cesso de contraordenação nº 139/17, de que a 
fiscalização Municipal do Município de Loulé no 
dia 29/05/2017, pelas 11:29 horas, na E.N. 125, 
Sitio das Benfarras, Entroncamento com a rua 
da Escola – Boliqueime - Loulé, verificou que a 
citada firma arguida, tinha procedido á coloca-

ção de um painel com as medidas aproximadas 
cerca de 8.00 metros x 3.00 metros, em zona 
denominada de Área Non Aedificandi, com pu-
blicidade alusiva á Empresa Exclusive Living 
Mediação Imobiliária, Lda., sem que possuísse 
qualquer tipo de autorização ou licença prévia, 
emitida pelo Município de Loulé
Tal factualidade, implicou a instauração do pro-
cesso supramencionado a que corresponde-
rá a sanção cominada na alínea f), n.º1 do art.
º100º do regulamento de ocupação do Espaço 
público, publicidade e propaganda no Conce-
lho de Loulé, aprovado em 22/05/2013 e em 
Assembleia de 19/06/2013, a qual será fixada 
entre 350,00 euros e 25.000,00 euros, por vio-
lação dolosa do preceituado n.º4, do art.º 11º, 
constituindo contraordenação na alínea f), nº1 
do art.º100º, do referido regulamento, publicita-
do pelo Edital 838/2013, no D.r. nº165- II Série 
de 28/08/2013, acrescido das respetivas custas
Deverá o representante legal apresentar a sua 
defesa escrita no prazo de 20 (vinte) dias, a 
contar da data da afixação do edital, podendo 
indicar testemunhas e constituir advogado, nos 
termos legais.
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/2018/1271
vila Nova de gaia, 15-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/07/2018

EDT-CMVNG/2018/417
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
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to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita rua do Carregal, n.º 763, fre-
guesia de Canelas, vila Nova de gaia, de que, 
no âmbito do processo Administrativo nº 484/
vT/2018, foi pelo despacho do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 
de 24/04/2018, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título ofi-
cioso, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
- os tetos dos compartimentos da habitação, 
particularmente os dos quartos mas também 
os da cozinha, do quarto de banho e da entra-
da, encontram-se em avançado estado de de-
gradação, tendo inclusive parte do teto de um 
dos quartos ruido, existindo risco iminente de 
colapso destas estruturas devido às fortes infil-
trações de águas pluviais através da cobertura;
- os Serviços da proteção Civil em 28 de feve-
reiro de 2018, escoraram o teto de um dos quar-
tos e a parte remanescente do teto do outro 
quarto que se encontra inabitável. As paredes e 
os pavimentos de alguns dos compartimentos 
da habitação apresentam-se muito degradados 
e evidenciam manchas de humidade devido à 
infiltração de águas pluviais;
- As caixilharias de janelas exteriores apresen-
tam-se muito danificadas sendo impraticável a 
abertura de algumas delas.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 06 de 
agosto de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 

estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/22289
vila Nova de gaia, 15-06-2018 12:12:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/07/2018

EDT-CMVNG/2018/418
(proc. 1349/vT/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, aos interessados – proprietário 
ou proprietários do edifício urbano sito na Cal-
çada da Serra, n.º 93, na freguesia de Santa Ma-
rinha e São pedro da Afurada, concelho de vila 
Nova de gaia -, de que, no âmbito do processo 
Administrativo n.º 1349/vT/2017, por despacho 
de 12 de junho de 2018 do Sr. vereador do pe-
louro da Fiscalização Municipal e vistorias Ad-
ministrativas, Dr. Manuel Monteiro, foi proposta 
a seguinte decisão:
No dia 11 de abril de 2018, por iniciativa oficiosa 
do Município, na sequência de uma participa-
ção feita aos Serviços Municipais de proteção 
Civil, cumpridas que foram todas as formalida-
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des legais prévias, foi realizada uma vistoria ad-
ministrativa à edificação urbana com a localiza-
ção referida em epígrafe, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos art.os 89.º e seguintes 
do regime Jurídico da urbanização e da Edi-
ficação (rJuE) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro e com redação alte-
rada por diversa legislação posterior.
Lavrou-se auto da referida vistoria, para o qual 
aqui se remete. Analisadas as patologias assi-
naladas pelos peritos, conclui-se que as mes-
mas provocam insegurança e insalubridade no 
local, comprometendo por completo as condi-
ções de uso do edifício em causa, para além de 
prejudicarem a harmonia estética da paisagem 
urbana envolvente.
A situação fática observada enquadra-se deste 
modo na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º do 
regime Jurídico da urbanização e da Edifica-
ção (rJuE), preceito que confere a esta Câma-
ra Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conserva-
ção necessárias à correção de más condições 
de salubridade e/ou segurança, bem como à 
melhoria do arranjo estético dos edifícios urba-
nos.
Nesse sentido, com vista à correção das defi-
ciências assinaladas, deverá ser ordenado ao 
proprietário ou proprietários da edificação em 
causa, nos termos daquele enquadramento le-
gal e com fundamento no auto de vistoria e na 
presente informação, a execução dos seguintes 
trabalhos, a completar no prazo máximo de 30 
dias úteis:
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- reparação das fachadas, no que diz respeito 
à reposição dos areados de revestimento em 
falta, assim como a correção dos panos de fa-
chada em areado eliminando as fissuras, com-
plementando o acabamento com a inerente 
pintura.
- reparação da caixilharia em madeira, incluin-
do a caixilharia em falta no 1º andar.
b) Cobertura
- reparação geral da cobertura, nomeadamen-
te da sua estrutura e do seu revestimento, in-
cluindo a substituição de algumas telhas par-
tidas e em mau estado, assim como a remoção 
da vegetação avulsa, para além da reposição 

de alguns beirais em falta.
2. – INTErIor DA hABITAçÃo
- Dado o seu estado de total destruição, pro-
põe-se demolição de alguns elementos interio-
res estruturais instáveis, assim como a respetiva 
a limpeza e remoção geral dos escombros.
Nessa conformidade, ficam por este meio noti-
ficados todos os interessados, acima referidos, 
para ao abrigo do disposto no artigo 122º do 
Código de procedimento Administrativo (CpA), 
se pronunciarem, por escrito, se assim o dese-
jarem, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quarenta dias a contar da afixação do pre-
sente EDITAL.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelo 
despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de outubro 
de 2017 do Senhor presidente da Câmara Mu-
nicipal, com competência conferida pela Exma. 
Câmara Municipal na sua reunião de 21 de ou-
tubro de 2017.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse 
processo poderá ser consultado o Auto de vis-
toria que não se encontra exposto juntamente 
com este Edital.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.-
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/22586
vila Nova de gaia, 18-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/07/2018

EDT-CMVNG/2018/421
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 notificada 
CArLA MArIA SANToS SEMEDo, com última 
morada conhecida na rua Artur Neves, n.º 64 – 
pedrouços - Maia, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do registo 
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de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 22/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da Alameda dos Jardins D`Arrábida, freguesia 
de São pedro da Afurada, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca renault, modelo Megane, matrícula 61-
48-JA, por se encontrar estacionado em infra-
ção ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 135/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1325
vila Nova de gaia, 28-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/07/2018

EDT-CMVNG/2018/425
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 ternos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
EMANuEL JoAQuIM BArBEDo goMES, com 
última morada conhecida na rua da Boavista, 
130 – hab.17 - porto, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 25/04/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua Armando Tavares ( junto ao 190 ), freguesia 
de vilar do paraíso, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
Susuki, modelo Alto, matrícula 20-72-hC, por 
se encontrar estacionado em infração ao art.

º163º do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº259/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1330
vila Nova de gaia, 02-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/07/2018

EDT-CMVNG/2018/426
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 
ruI pEDro CALDAS CoELho goNçALvES, 
com última morada conhecida na rua do re-
lógio, 383 - porto, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 01/03/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da Travessa Capitão ribeiro, freguesia de Santa 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca Mitsubishi, 
modelo Colt, matrícula 93-48-LN, por se encon-
trar estacionado em infração ao art.º163º do Có-
digo da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
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ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº164/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1329
vila Nova de gaia, 29-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/07/2018

EDT-CMVNG/2018/427
proJETo DE rEguLAMENTo QuE proCE-
DE À CrIAçÃo DA TAXA DE CIDADE DE vILA 
NovA DE gAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º 
do Código de procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, 
que a Câmara Municipal, em reunião pública de 
18 de junho de 2018, deliberou submeter o pro-
jeto de regulamento que procede à criação da 
Taxa de Cidade de vila Nova de gaia (Taxa Mu-
nicipal Turística, na versão anterior deste pro-
jeto), a nova consulta pública, para recolha de 
sugestões, mediante publicação do mesmo, no 
Boletim Municipal e no sítio institucional do Mu-
nicípio na Internet em www.cm-gaia.pt.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903 vila Nova de gaia, ou, ainda, median-
te entrega das mesmas diretamente no gabine-
te de Atendimento ao Munícipe no Edifício dos 
paços do Concelho - rua Álvares Cabral, 4400-
017 vila Nova de gaia.
vila Nova de gaia, paços do Município, 22 de 
junho de 2018
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 05/07/2018

EDT-CMVNG/2018/429
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 MANuEL pErEIrA DA SILvA, com última 
morada conhecida na rua Alferes Malheiro. 119 
– 2º Esq. - porto, 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 30/03/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua das pedreiras, freguesia de vilar do pa-
radiso, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca Fiat, modelo 
Stilo, matrícula 26-65-To, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 253/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1331
vila Nova de gaia, 02-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/07/2018

EDT-CMVNG/2018/430
“hASTA pÚBLICA pArA ALIENAçÃo SoB A 
ForMA DE SuCATA, DE vEÍCuLoS rEMovI-
DoS DA vIA pÚBLICA QuE, DE ACorDo CoM 
o CÓDIgo DA ESTrADA, SE ENCoNTrEM EM 
CoNDIçÕES LEgAIS DE SErEM CoNSIDE-
rADoS ADQuIrIDoS pELo MuNICÍpIo, BEM 
CoMo vEÍCuLoS MuNICIpAIS E MATErIAIS 
FErroSoS provENIENTES DA ATIvIDADE 
Do MuNICÍpIo, QuE DurANTE o pErÍoDo 
CoNTrATuAL vENhAM A SEr CoNSIDErA-
DoS DISpENSÁvEIS, A SEr EXECuTADo pELo 
prAZo DE DEZoITo MESES ou ATÉ QuE o 
MoNTANTE DE rECEITA provENIENTE DA 
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ALIENAçÃo ATINJA o vALor DE € 75.000,00 
(SETENTA E CINCo MIL EuroS) ”
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, 
vereador do pelouro da Administração ge-
ral Municipal, no uso das competências dele-
gadas pelo Exmo. Senhor presidente do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia por despacho nº 
47/pCM/2017, faz saber que se irá proceder à 
alienação, sob a forma de sucata, de veículos 
removidos da via pública que, de acordo com 
o Código da Estrada, se encontrem em condi-
ções legais de serem considerados adquiridos 
pelo Município, bem como veículos municipais 
e materiais ferrosos provenientes da atividade 
do Município, que durante o período contratual 
venham a ser considerados dispensáveis, a ser 
executado pelo prazo de dezoito meses ou até 
que o montante de receita proveniente da alie-
nação atinja o valor de € 75.000,00 (setenta e 
cinco mil euros).
I) Identificação dos bens
os bens objeto da presente hasta pública con-
sistem em sucata, composta por veículos mu-
nicipais, veículos removidos da via pública que, 
de acordo com o Código da Estrada, se en-
contrem em condições legais de serem consi-
derados adquiridos pelo Município, bem como 
veículos municipais e materiais ferrosos prove-
nientes da atividade do Município, que durante 
o período contratual venham a ser considera-
dos dispensáveis, a ser executado pelo prazo 
de dezoito meses ou até que o montante de re-
ceita proveniente da alienação atinja o valor de 
€ 75.000,00 (setenta e cinco mil euros).
para efeitos do presente procedimento serão 
também consideradas e tratadas como viaturas 
em fim de vida, as viaturas usadas, desmante-
ladas, cortadas e ou destruídas no âmbito de 
cursos de formação levadas a cabo pelo Muni-
cípio ou em colaboração com outras entidades 
públicas ou privadas.
II) valor Base de proposta:
1 - o valor base da proposta é de 137,00€ /tone-
lada (cento trinta sete euros/tonelada).
III) Comissão: A comissão de adjudicação será 
constituída por: 
presidente: Dra. Manuela garrido;
1º vogal: Dra. Ana paula guedes
2º vogal: Eng.º Nuno Silva
Suplentes: Dr. Cunha e Silva, Dra. Cristina pinto

Nas faltas e impedimentos dos elementos da 
comissão, estes serão substituídos pelos ele-
mentos que se lhes seguem.
Iv) Modalidade de pagamento:
o pagamento ao Município de vila Nova de 
gaia resultante da venda dos bens identificados 
no ponto I, deverá ser efetuado até trinta dias 
após emissão da respetiva fatura, nos termos 
das condições definidas nas Cláusulas gerais e 
Cláusulas Técnicas da Alienação do programa 
de procedimento.
v) Local e data limite para apresentação das 
propostas:
As propostas deverão ser entregues na Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, gabinete de 
Atendimento ao Munícipe, sito na rua Álvares 
Cabral, 4400-017-vila Nova de gaia (telefone 
número 223742400 - E-mail: geral@cm-gaia.
pt), até às 16:00 horas do dia 12 de Julho de 
2018.
vI) Local, data e hora da hasta pública: 
A hasta pública realizar-se-á às 10:00 horas do 
dia 16 de Julho 2018, no Auditório da Assem-
bleia Municipal de vila Nova de gaia, sito na 
rua general Torres, Freguesia de Mafamude, 
vila Nova de gaia.
vII) Apresentação das propostas:
As propostas deverão ser apresentadas nos 
termos e condições definidas no programa de 
procedimento, podendo ser entregues pessoal-
mente ou enviadas pelo correio, sob registo, 
sendo elaborada lista das propostas apresenta-
das ordenada de acordo com a respetiva apre-
sentação.
vIII) A praça:
A praça inicia-se com a abertura das propos-
tas recebidas, iniciando-se a licitação a partir 
do valor do preço mais elevado constante das 
propostas admitidas.
os lanços mínimos de arrematação serão de 
5,00€/ tonelada.
No Ato público da praça, procede-se à licitação 
verbal entre os proponentes, que podem ser os 
próprios ou seus representantes devidamen-
te credenciados com poderes bastantes para 
o efeito. A licitação termina quando tiver sido 
anunciado por três vezes o lanço mais elevado 
e este não for coberto.
IX) A Adjudicação:
A adjudicação será efetuada provisoriamente 
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ao proponente cuja proposta, de acordo com 
os critérios de adjudicação indicados, venha a 
ser considerada a melhor proposta.
A decisão de adjudicação definitiva ou de não 
adjudicação compete à Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia, sendo dela notificado o ad-
judicatário, por carta registada, com aviso de 
receção, no prazo de trinta dias a contar da ad-
judicação.
o processo da hasta pública, composto pelo 
presente Edital, programa de procedimento, 
condições técnicas e anexos, está disponível 
para consulta na Direção Municipal de Adminis-
tração e Finanças – Divisão património e Expro-
priações, sita na rua Elias garcia, nº 198 loja 19 
– 4430-091 vila Nova de gaia, (telefone núme-
ro 223742400 - email: geral@cm-gaia.pt) até à 
data limite da entrega de propostas.
vila Nova de gaia, 02 de Julho de 2018
o vereador, (Manuel António Correia Monteiro, 
Dr.)
(Delegação de competências 47/pCM/2017)
Data de publicitação: 05/07/2018

EDT-CMVNG/2018/431
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 34/91
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 26 
de junho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 34/91 para o lote n.º 54, requeri-
do em nome de ESCALA INDEpENDENTE LDA, 
que tem como objetivo a alteração da tipologia 
bifamiliar para unifamiliar. 
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 2726/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 06/07/2018

EDT-CMVNG/2018/432
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 46/85
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26 de junho de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 46/85 para o lote n.º 29, 
requerido em nome de José Almerindo Soares 
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pinheiro, que tem como objetivo a legalização 
de um alpendre com área de 14,00m2. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 1550/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 06/07/2018

EDT-CMVNG/2018/433
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 29/88
(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 27 
de junho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 29/88 para o lote n.º 2, requerido 
em nome de ANA pAuLA LoBo MorEIrA DA 
SILvA, que tem como objetivo a construção de 
piscina; a construção de anexo de apoio à pis-
cina, com 33,25m2 e a regularização da cons-
trução principal de acordo com o edificado no 
local. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 6577/17 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: 06/07/2018

EDT-CMVNG/2018/434
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 19/04
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação.
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
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por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
11 de junho de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 19/04 para o lote 7, requeri-
do em nome de ruI MANuEL DIAS MorEIrA 
FErNANDES, que tem como objetivo:
a) Alteração da cércea, de cave, r/chão e andar 
recuado para r/chão;
b) Eliminação do volume anexo no logradouro 
posterior do lote;
c) Alteração da mancha de implantação e con-
sequente aumento da sua área de 300,50m2 
para 464,62m2.
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 242/18 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da gAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 06/07/2018

EDT-CMVNG/2018/436
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 47/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 29 
de junho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 47/86 para o lote n.º 56, requeri-
do em nome de CArLA ELISANDrA pErEIrA 
FIrMINo, que tem como objetivo a alteração 
da área de implantação da habitação, de 77m2 
para 97,50m2 e a alteração da área de constru-
ção da habitação, de 231m2 para 292,50m2.-----
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 2561/18 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 06/07/2018

EDT-CMVNG/2018/437
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS - 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 4 de Junho de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de 1 sinal B2 (STop) rua Nova 
dos Funcheiros, a norte da interseção com a 
rua dos Funcheiros, em Canidelo;
- Implementação de 1 sinal B2 (STop) rua Nova 
dos Funcheiros, a sul da interseção com a rua 
dos Funcheiros, em Canidelo.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 29 de Junho de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 06/07/2018

EDT-CMVNG/2018/438
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 13 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 18 de junho de 2018, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 6 de julho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 09/07/2018

EDT-CMVNG/2018/439
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 14 respeitante 
à reunião ordinária realizada no dia 2 de julho 
de 2018, 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 julho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 09/07/2018

EDT-CMVNG/2018/442
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 06 de agosto 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 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 06.08.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 09 de julho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 11/07/2018

EDT-CMVNG/2018/444
ALTErAçÃo Ao LoTEAMENTo MuNICIpAL 
DA ZoNA INDuSTrIAL DA FEITEIrA
(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 
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por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 2 
de julho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração do Loteamen-
to Municipal da Zona Industrial da Feiteira para 
os lotes C10, C11 e C12, requerido em nome de 
MArIA LÚCIA NEvES DA CoSTA oLIvEIrA E 
ouTroS, que tem como objetivo a alteração 
apresentada consiste na subdivisão dos lotes 
objecto da alteração (lotes C10, C11,C12) em 
dois lotes, passando de 3 lotes para 6 lotes: 
lote C10, lote C10A, lote C11, lote C11A, lote C12, 
lote C12A, mantendo a implantação definida na 
planta do loteamento.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido Loteamento Municipal notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 2477/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 

Data de publicitação: 11/07/2018

EDT-CMVNG/2018/445
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 19/80
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 5 
de julho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º19/80 para o lote n.º11, requerido 
em nome de José Manuel Mota Carvalho, que 
tem como objetivo a definição de alpendre com 
a área de 48,74m2 e retificação da área do lote, 
de 285,00m2 para 284,39m2. 
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 1405/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 11/07/2018

EDT-CMVNG/2018/446
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na rua da gestosa de Bai-
xo, n.º 371, freguesia de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, vila Nova de gaia, de que, no âmbito 
do processo Administrativo nº 472/vT/2018, foi 
pelo despacho do Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, Dr. Manuel Monteiro, de 25/05/2018, 
determinada a realização de uma vistoria à re-
ferida edificação, 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 estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de em 
análise prévia suncinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente: 
• Prédio formado por uma edificação de r/chão 
e andar de três frentes, de construção antiga, 
implantada à face da via pública e por logra-
douro lateral e posterior, cujo proprietário não 
foi possível identificar;
• A edificação referida encontrava-se devoluta, 
em estado de ruína, e que no passado dia 15 de 
fevereiro ocorreu a derrocada das fachadas ao 
nível do andar;
• Com a intervenção efetuada pela Proteção Ci-
vil e pela Divisão Manutenção de Espaços pú-
blicos, foi efetuado o desimpedimento da via 
pública, com a remoção dos escombros para 
dentro do perímetro da edificação, de forma a 
ser reposta as condições mínimas de seguran-
ça;
• Verifica-se que o muro de vedação/suporte 
do logradouro à face da via pública, que é exe-
cutado em pedra de xisto encontra-se em mau 
estado de conservação e apresenta alguns tro-
ços desmoronados, encontrando-se alguns es-
combros acumulados na berma do arruamento 
conforme se verifica pelas fotografias juntas.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 03 de 
agosto de 2018, pelas 11h, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data 
da sua realização, ser indicado um perito para 
intervir na mesma e/ou formular quesitos que 
pretenda ver respondidos pelos técnicos no-
meados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
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subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/21306
vila Nova de gaia, 06-11-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/07/2018

EDT-CMVNG/2018/448
(proc. 20/vT/2018)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Di-
retor do Departamento da polícia Municipal, 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no 
uso das competências subdelegadas pelo des-
pacho n.º 58/vMM/2017, de 09 de Novembro, 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal e vistorias Administrativas, com 
competência subdelegada pelo despacho n.º 
47/pCM/2017, de 27 de outubro, do Senhor pre-
sidente da Câmara Municipal, com competên-
cia conferida por esta última, na reunião de 21 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, à parte proprietá-
ria da edificação sita na rua de Trás, n.º 114, da 
freguesia de Santa Marinha e S. pedro da Afura-
da, v. N. gAIA, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 20/vT/2018, foi pelo despa-
cho do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro, de 26 de junho de 2018, pro-
posta a decisão cujos termos e fundamentos, 
se passa a referir:
“Em 28.05.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa dos Serviços, na sequência da participa-
ção efetuada pelo Serviço Municipal e Bom-
beiros e proteção Civil, consequente a uma 
denúncia efetuada junto destes Serviços por 
um particular, através de correio eletrónico, 
uma vistoria ao imóvel sito na rua de Trás, n.º 
114, freguesia de Santa Marinha e S. pedro da 
Afurada, vila Nova de gaia, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguin-
tes do regime Jurídico 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 urbano habitacional, de construção anti-
ga, de r/chão e Andar, devoluto e implantado á 
face da via pública.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, e no que deve relevar para a aprecia-
ção da matéria em causa, que é naturalmente a 
relação do imóvel com o espaço público adja-
cente, deverá salientar-se, que após análise na 
sua generalidade e na sua especificidade das 
patologias elencadas pelos peritos, se concluiu 
que as mesmas são suscetíveis de provocar, no-
meadamente, insalubridade e insegurança no 
local, para além de afetarem ainda de forma 
negativa o arranjo estético da edificação, que 
importa sanar o mais breve possível.
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.
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, in-
segurança e desarranjo estético por elas provo-
cados, com fundamento no mesmo e com base 
na presente informação, ser ordenada à parte 
proprietária do prédio vistoriado, no prazo má-
ximo de máximo de 30 dias úteis, a execução 
dos seguintes trabalhos:
- EXTErIor
a) Fachadas
1. verificação das condições de aderência do 
reboco que reveste as paredes exteriores e re-
paração das superfícies que se apresentem em 
desagregação e em risco de queda.
b) Cobertura
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2. reparação da cobertura, nomeadamente 
substituição dos elementos estruturais que se 
mostrem deteriorados, colocação de telhas em 
falta ou deslocadas e substituição daquelas que 
se mostrem deterioradas, de forma a garantir a 
estanqueidade da cobertura.
3. reparação/substituição dos elementos de 
madeira que forram os beirais e que se encon-
tram deteriorados/apodrecidos, de forma a evi-
tar a queda de elementos sobre o domínio pú-
blico e sobre o acesso pedonal confinante com 
a fachada lateral esquerda.
4. Limpeza e remoção da vegetação parasitária 
existente nos beirais do telhado e no sistema 
de drenagem das águas pluviais da cobertura, 
de forma a garantir o normal escoamento das 
águas pluviais.” 
Nessa conformidade, fica notificada a parte 
proprietária do imóvel vistoriado, para ao abri-
go do disposto nos artigos n.os 121.º e 122.º do 
Código de procedimento Administrativo (CpA), 
acima referido, se pronunciar por escrito, se as-
sim o desejar, sobre esta proposta de decisão, 
no prazo máximo de quinze dias, a contar da 
receção da presente notificação.
Mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL 
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/2018/24919
vila Nova de gaia, 07-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/07/2018

EDT-CMVNG/2018/449
(proc. 588/SAL/2016)

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

competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel Montei-
ro, em 25 de maio de 2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito logra-
douro da habitação sita na rua das pombas, nº 
45, freguesia de Serzedo, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(588/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
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da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/24014
vila Nova de gaia, 26-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/450
(proc. 152/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 12 de junho de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na ruA ANTEro 
QuENTAL, logradouro da habitação com o Nº 
109, freguesia de SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 

rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(152/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
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sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/24460
vila Nova de gaia, 28-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/451
(proc. 137/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 25 de maio de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno/logradouro do prédio, sito 
na rua Laborim de Baixo, n.º 165/169, da fre-
guesia de Mafamude e vilar do paraíso, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-

mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública do Município de vila Nova 
de gaia. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(137/SAL/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/24066
vila Nova de gaia, 26-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/454
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
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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 
MANuEL JoAQuIM DA roChA CoSTA, com 
última morada conhecida na rua dos Consor-
tes, n.º 108 – 2.º Dt.º - oliveira do Douro, na qua-
lidade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que a 
polícia Municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 08/03/2016, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua da Fitela, freguesia 
de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca rover, 
modelo 25, com a matrícula 86-04-pZ, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 198/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1267
vila Nova de gaia, 14-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/455
(proc. 1071/SAL/2017)

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

na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 24 de abril de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito rua das Alminhas de 
Figueiredo, junto ao nº 142, da união de Fre-
guesias de pedroso e Seixezelo, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), 
ambos do regulamento Municipal de resíduos 
Sólidos urbanos e Limpeza pública de vila 
Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional.
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
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to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1071/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/20389
vila Nova de gaia, 06-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/456
(proc. 834/vT/2017)

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

competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do 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 afixa-
ção do presente Edital, à parte proprietária da 
edificação sita na rua Cinco de outubro, n.º 246 
e rua do Barreiro, S/N., da freguesia de Avintes, 
vila Nova de gaia, de que, no âmbito do pro-
cesso Administrativo N.º 834/vT/2017, foi pelo 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administrati-
vas, Dr. Manuel Monteiro, de 24 de abril de 2018, 
proposta a decisão cujos termos e fundamen-
tos, se passa a referir:
“Em 19.03.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do Município, uma vistoria à edificação 
sita na rua 5 de outubro, N.º 246 E rua do Bar-
reiro, S/N, freguesia de Avintes, v. N. gaia, ter-
mos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do regime Jurídico de urba-
nização 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 reme-
te. De acordo com o que nele se mostra referido, 
em matéria espacial, está em causa um imóvel 
habitacional, implantado à face da via pública, 
de construção antiga, constituído por 2 pisos e 
formado por dois volumes independentes, com 
épocas de construção distintas, ligados entre si 
por um corpo encerrado por uma estrutura pre-
cária tipo marquise e uma cobertura em chapa 
ondulada.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, que após análise na 
sua generalidade e na sua especificidade das 
patologias elencadas pelos peritos se concluiu 
que as mesmas provocam insalubridade e inse-
gurança no local, prejudicando ainda o arranjo 
estético do imóvel vistoriado.
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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.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deve-
rá, nos termos daquele enquadramento legal, 
com vista à correção das patologias assinala-
das no auto de vistoria lavrado e da insalubrida-
de, insegurança e desarranjo estético por elas 
provocadas, com fundamento no mesmo e com 
base na presente informação, ser ordenada à 
parte proprietária, no prazo máximo de máxi-
mo de 30 dias úteis, a execução dos seguintes 
trabalhos:
-EXTErIor
a) – Fachadas
1. remoção do reboco e consolidação das jun-
tas da alvenaria de pedra da fachada lateral es-
querda, voltada à rua do Barreiro, da zona do 
cunhal formado por esta fachada e a fachada 
principal, e ainda, de todas as outras áreas em 
que o reboco indicie risco de queda sobre os 
terrenos vizinhos.
2. reparação das caixilharias das portas e das 
janelas, ou em alternativa, remoção dos ele-
mentos degradados e encerramento dos vãos 
através da manutenção das portadas existentes 
ou com recurso ao seu emparedamento com al-
venaria rebocada, de forma a impedir o acesso 
indevido ao interior dos edifícios.
b) Cobertura
3. reparação das coberturas, incluindo a repa-
ração/substituição dos elementos degradados 
da estrutura de madeira, bem como, a substi-
tuição/estabilização das telhas dos beirais con-
finantes com a via pública ou com os terrenos 
vizinhos.
4. remoção das estruturas em chapa ondulada 
que se encontram muito degradadas e em risco 
de desprendimento.
5. reparação do betão armado dos beirais con-
finantes com a via pública ou com os terrenos 

vizinhos, nomeadamente remoção do betão de 
recobrimento que se encontra em processo de 
desintegração, tratamento das armaduras de 
ferro e recolocação do betão de recobrimento.
c) Logradouro
6. reparação geral dos muros de vedação loca-
lizados á face das vias públicas, incluindo a re-
paração da estrutura em balaústre que encima 
os muros.
-INTErIor
7. Caso se confirme a existência de lixos no inte-
rior do imóvel, deverá ser promovida a sua lim-
peza e a remoção dos eventuais resíduos para 
local apropriado. 
Nessa conformidade, fica notificada, para, ao 
abrigo do disposto nos artigos n.ºs 121.º e 122.º 
do Código de procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 07 de Janeiro, se pronunciar por escrito, se 
assim o desejarem, sobre esta proposta de de-
cisão, no prazo de quinze dias a contar da rece-
ção da presente notificação.
Mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/20179
vila Nova de gaia, 06-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/457
(proc. 494/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-
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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 24 de abril de 2018, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do Formiguei-
ro, ao lado do n.º 369, da freguesia de Madale-
na, deste município,---
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 494/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 
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 494/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/2018/20260
vila Nova de gaia, 06-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018
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EDT-CMVNG/2018/458
(proc. 522/vT/2018)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Di-
retor do Departamento da polícia Municipal, 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no 
uso das competências subdelegadas pelo des-
pacho n.º 58/vMM/2017, de 09 de Novembro, 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal e vistorias Administrativas, com 
competência subdelegada pelo despacho n.º 
47/pCM/2017, de 27 de outubro do Senhor pre-
sidente da Câmara Municipal, com competên-
cia conferida por esta última, na reunião de 21 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital, que, por despa-
cho daquele Senhor vereador, de 26 de junho 
de 2018, foi determinado notificar a parte pro-
prietária do imóvel sito no gaveto formado pela 
rua do Loureiro de Baixo, sem número, com o 
arruamento sem denominação oficial, também 
sem número, freguesia de grijó e Sermonde, v. 
N. gaia, de que, no âmbito do processo Admi-
nistrativo Nº 522/vT/2018, foi proferida a deci-
são, cujos termos e fundamentos, ora se men-
cionam:
“Em 04.05.2018, foi realizada por iniciativa ofi-
ciosa do Município, uma vistoria administrativa 
à edificação sita na rua do Loureiro de Baixo, 
sem número, ângulo com a rua sem denomina-
ção oficial e também sem número, freguesia de 
grijó e Sermonde, vila Nova de gaia, nos ter-
mos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do regime Jurídico de urba-
nização 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 aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa uma 
edificação térrea de construção antiga, aban-
donada, implantada á face da via pública, no 
gaveto formado pela rua do Loureiro de Baixo, 
sem número, com o arruamento sem denomi-
nação oficial e sem número.
No que se refere ao estado de conservação 

das respetivas estruturas, e no que deve re-
levar para a apreciação da matéria em causa, 
que é naturalmente a relação do imóvel com a 
sua envolvente contígua, importa salientar, que 
após análise na sua generalidade e na sua es-
pecificidade, das patologias que pelos peritos 
foram elencadas, se concluí, nomeadamente, 
pela existência de risco de queda de elemen-
tos construtivos sobre o espaço público contí-
guo ao edifício, afetando consequentemente, 
de forma manifesta as condições de segurança, 
salubridade e de arranjo estético públicas.
Como decorre do exposto no auto de vistoria 
lavrado, estamos clara e inequivocamente pe-
rante uma situação que requeria intervenção 
urgente do Município, pelo que, a vistoria rea-
lizada teve lugar no âmbito do preconizado no 
n.º 8 do art.º 90.º do regime jurídico que a seguir 
se refere, com a consequente dispensa das for-
malidades previstas nos n.ºs 2 e 3 deste artigo.
A situação fáctica observada enquadra-se 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. 
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deve-
rá, nos termos do mencionado enquadramento 
legal, com vista à correção das patologias as-
sinaladas no auto de vistoria, e da insalubrida-
de, insegurança e desarranjo estético por elas 
são provocadas, com fundamento neste último 
e com base na presente informação, ser orde-
nada à parte proprietária, através de edital, nos 
termos da alínea d) do nº 1 do art.º 112.º do Có-
digo de procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro, uma vez que a mesma não é conhecida 
no procedimento, no prazo máximo de 30 dias 
úteis, a realização dos seguintes trabalhos: 
- EXTErIor
  a) Fachadas
1. reparação/consolidação da alvenaria de pe-
dra das paredes exteriores da edificação, par-
ticularmente na zona do cunhal situado no ga-



regulamentos

nº 93 | julho 2018 | BoletIm munIcIpal

80

veto formado pelos dois arruamentos públicos, 
de forma a garantir total estabilidade destas 
estruturas.
Em alternativa, poderá proceder-se á demolição 
total das remanescências da edificação, deixan-
do-se no entanto, a parte da mesma necessária, 
devidamente reparada, de modo a constituir-se 
em muro de vedação da propriedade, incluindo 
remoção dos respetivos escombros para local 
apropriado.
2. reparação das caixilharias das portas e das 
janelas, de forma a assegurar o encerramento 
do edifício, ou, em alternativa, proceder á sua 
remoção e emparedamento dos vãos com alve-
naria de tijolo rebocada.
b) Cobertura
3. reparação da cobertura, ou em alternativa, 
demolição das partes remanescentes e remo-
ção dos escombros para local apropriado. Nes-
ta última hipótese, deverá ser efetuado o co-
roamento e travamento das paredes exteriores 
com elementos resistentes em betão.
b) Logradouro
4. Limpeza da vegetação infestante existente, 
particularmente daquela que se situa nas proxi-
midades do muro situado à face da rua do Lou-
reiro de Baixo, e remoção dos detritos, dos lixos 
e dos escombros que porventura possam exis-
tir no interior do terreno, para local apropriado.
5. reconstrução do muro de vedação situado à 
face do arruamento sem designação, com ma-
teriais de iguais características do existente.
6. reparação do muro de vedação situado à 
face da rua do Loureiro de Baixo, incluindo o 
seu coroamento, de forma a conferir-lhe a es-
tabilidade necessária para suporte das terras a 
que está sujeito.
Atenta a urgência da realização dos trabalhos 
em causa e consequentemente, do cumprimen-
to da ordem atrás referida, como se infere do 
mencionado no auto de vistoria e do exposto 
na presente informação, deverá ser dispensada 
audiência dos interessados, nos termos da alí-
nea a) do n.º 1 do art.º 124.º do Código de pro-
cedimento Administrativo”.
Adverte-se a parte proprietária, de que, caso 
não cumpra voluntariamente com o ordenado, 
no prazo indicado, ficará sujeita à instauração 
de processo de contraordenacional pelo ilícito 
previsto e punido pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do 

art.º 98.º do regime Jurídico 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 subsequen-
te, punível com coima a graduar entre € 500,00 
e €10.000, incorrendo ainda na pratica do cri-
me de desobediência, nos termos do art.º 348.º, 
n.º 1, alínea b) do Código penal, para além das 
obras poderem ser executadas coercivamen-
te pelo Município, com custos a seu cargo, nos 
termos dos artigos n.ºs 91.º, 107.º e 108.º, todos 
daquele diploma legal. 
Adverte-se igualmente a mesma, de que, no 
processo se encontra um anexo fotográfico ao 
auto de vistoria, que não é afixado juntamente 
com o presente edital.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/24849
vila Nova de gaia, 07-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/460
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 notificada 
roSA MArIA FErrEIrA DE ALMEIDA, com 
última morada conhecida na rua gil Eanes, 
222 – 2º Esq. – Mafamude, na qualidade de pro-
prietária conforme consta na Conservatória do 
registo de Automóveis, de que a polícia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
07/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua gil Eanes, freguesia de Ma-
famude, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca Fiat, modelo 
palio Week, matrícula 10-41-Jp, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
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veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. 180/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1230
vila Nova de gaia, 05-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/07/2018

EDT-CMVNG/2018/466
(proc. 376/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento de 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
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 12 de Junho de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua da 
Estação junto à Fábrica dos pincéis, da fregue-
sia de São Félix da Marinha, deste concelho, 
com efeitos a partir do próximo dia 09 de agos-
to de 2018, a partir das 09h30m, e pelo perío-
do estritamente necessário ao cumprimento da 
execução coerciva da ordem de limpeza/corte 
da vegetação espontânea excessiva presente 
no terreno e posterior remoção ou eliminação 
de todos os sobrantes vegetais a produzir ou 
existentes, bem como de outros tipos de resí-
duos aí presentes, em violação do disposto no 
art. 33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamen-
to Municipal de resíduos Sólidos urbanos e 
Limpeza pública de vila Nova de gaia.

Com efeito, por despacho de 06 de julho de 
2017, do Exmº Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administra-
tivas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rua da Estação 
junto à Fábrica dos pincéis, da freguesia de São 
Félix da Marinha, deste concelho, em virtude do 
seu estado violar o disposto no art.º 33.º e alí-
nea b), do art.º 49.º, do regulamento Municipal 
de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza públi-
ca de vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, respetivamente, nos dias 01/09/2017 e 
11/09/2017, nos locais de estilo.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 13/06/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/27070
vila Nova de gaia, 17-07-2018 16:39
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/07/2018

EDT-CMVNG/2018/472
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 15 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 16 de julho 
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de 2018, 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, 20 de julho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 24/07/2018

EDT-CMVNG/2018/474
(proc. 955/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 26 de junho de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito rua Dr. Castro Cor-
reia, ao lado do nº 305, da união de freguesias 
de grijó e Sermonde, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 

de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(955/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
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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/2018/24412
vila Nova de gaia, 28-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/07/2018

EDT-CMVNG/2018/476
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 notificada a 
empresa “CICLo AZuL – LIMpEZAS INDuS-
TrIAIS, LDA”, com última sede conhecida na 
rua João Lúcio Azevedo, n.º 53 – 1.º SL 3g - 
porto, na qualidade de proprietária conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de gaia removeu no dia 24/03/2017, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da rua do 
Corvo, freguesia de Arcozelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca peugeot, modelo 205 Júnior, matrícula 
SA-38-73, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 018/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1348
vila Nova de gaia, 23-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/07/2018

EDT-CMVNG/2018/477
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 
rogÉrIo Do ADro FrEITAS, com última mo-
rada conhecida na Bairro Social do Cachão, n.º 
13 – Cachão – Frechas – Mirandela, na qualidade 
de proprietário conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a po-
lícia Municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 08/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua Sol vida, freguesia 
de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca opel, 
modelo Astra van, matrícula 18-05-BT, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 195/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1349
vila Nova de gaia, 23-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/07/2018

EDT-CMVNG/2018/479
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(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 
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por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 12 
de Julho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º45/96para o lote n.º57, requerido 
em nome de Maria Manuela Moreira Marques, 
que tem como objetivo o aumento da área de 
implantação e área de construção da moradia, 
de acordo com o projeto aprovado no âmbito 
da licença de utilização nº 250/04, o aumen-
to da área de implantação e de construção do 
anexo e a legalização de um pequeno anexo 
destinado a arrumos. 
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.º3045/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 25/07/2018

EDT-CMVNG/2018/481
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 29/89
(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 16 
de Julho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 29/89 para o lote n.º33, reque-
rido em nome de IMovELuDo, Lda, que tem 
como objetivo a regularização da delimitação 
e do valor da área do lote 33, a partir de le-
vantamento topográfico passando da área de 
1.352,00m2 para 1320,60m2, legalização das 
construções anexas com a área de construção 
de 134,55m2 destinadas a garagens e regulari-
zação da área do posto de transformação, de 
60,50m2 para 52,50m2.
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.º2078/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 25/07/2018

EDT-CMVNG/2018/482
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 77/84
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 9 
de julho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 77/84 para o lote n.º 8, requerido 
em nome de hÉLDEr FILIpE DoS SANToS AL-
MEIDA, que tem como objetivo a alteração da 
área do lote, de 300m2 para 310m2, resultante 
da realização de levantamento topográfico, a 
construção de anexos para garagem/arrumos, 
com 32m2, com carater facultativo e a defini-
ção de cave como piso facultativo. 
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 2907/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 25/07/2018

EDT-CMVNG/2018/483
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 notificada a 
empresa “ESToL – SoCIEDADE INDEpENDEN-
TE SAÚDE oCupACIoNAL, LDA”, com última 
sede conhecida na Avenida António Serrado, 5 
loja C - Castro Daire, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 02/03/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Coats & Clark, freguesia de Mafamude, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligei-
ro de Mercadorias, marca Ford, modelo Fiesta 
van, matrícula 87-63-XX, por se encontrar es-
tacionado em infracção ao art.º163º do Código 
da Estrada.
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Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 167/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1369
vila Nova de gaia, 25-07-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/07/2018

EDT-CMVNG/2018/484
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 14 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 2 de julho de 2018, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 25 de julho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 26/07/2018

EDT-CMVNG/2018/486
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DA ESCoLA DE SEIXo ALvo, 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 16 de julho de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de limite máximo de veloci-
dade de 30Km/h no troço da rua da Escola de 
Seixo Alvo, entre a rua Central de olival e o 
entroncamento com a rua dos Tanques e a rua 
do Alto da Cimalha; de acordo com o esquema 
em anexo.
- Implementação de limite máximo de veloci-
dade de 40Km/h na rua da Escola de Seixo 
Alvo, nas proximidades do entroncamento com 
a rua dos Tanques e a rua do Alto da Cimalha; 
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, 24 de julho de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 26/07/2018

EDT-CMVNG/2018/488
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 52/88
(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 17 
de julho de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 52/88 para o lote n.º 57, reque-
rido em nome de AgoSTINho JoSÉ TEIXEIrA 
LEITE, que tem como objetivo a alteração da 
área do lote, de 403m2 para 562m2, resultante 
da realização de levantamento topográfico, em 
função da realidade do local e a regularização 
da edificação unifamiliar executada no local. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
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da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 3107/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 26/07/2018

EDT-CMVNG/2018/490
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 67/77
(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 
9 de Julho de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º67/77 para os lotes n.º5 e 
6, requerido em nome de Fernando da rocha 
gonçalves, que tem como objetivo a retificação 
da área dos lotes 5 e 6 mantendo inalterados 

os limites, aumento da área de construção das 
moradias e aumento da área de construção dos 
anexos. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º2134/18 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 26/07/2018

EDT-CMVNG/2018/490
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 04/01
(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 
20 de Julho de 2018, e nos termos do dispos-
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to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º04/01 para os lotes n.º6 e 
7, requerido em nome de horácio Manuel da 
Conceição Figueiredo, que tem como objetivo 
redefinir o limite dos lotes 6 e 7, mantendo inal-
terado o valor da área total, ou seja é aumen-
tado 50cm à largura do lote 6, e redefinição da 
implantação do lote 7, mantendo inalterado o 
valor da área de implantação. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º2908/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 

Data de publicitação: 27/07/2018

EDT-CMVNG/2018/497
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 públi-
ca vai ter lugar no dia 17 de setembro 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 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 17.09.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 30 de julho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 31/07/2018
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E.1. REGulAMENToS EM CoNSulTA PÚBlICA

E.1.1. REGulAMENTo GoP – GAIA oRÇAMEN-
To PARTICIPATIVo

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: ALTErAçÃo Ao rEguLAMEN-
To gop – gAIA orçAMENTo pArTICIpATIvo
Inspirada nos valores da democracia partici-
pativa inscritos na Constituição da república 
portuguesa (Crp), designadamente, nos seus 
artigos 2.º, 48.º e 109.º, e baseada em múltiplas 
experiências já desenvolvidas com sucesso a 
nível mundial, o Município de vila Nova de gaia, 
adotou em 2015 o regulamento gop - gAIA 
orçamento participativo, como instrumento 
pedagógico da sua política de reforço da de-
mocracia participativa e de maior envolvimento 
dos cidadãos, designadamente dos mais jovens 
em idade escolar na gestão municipal, em arti-
culação com o corpo docente e com os pais, de 
modo a garantir, no futuro, que cada vez mais 
cidadãos exerçam efetivamente o seu direito 
constitucional de participação ativa na vida po-
lítica da autarquia.
presidiu à aprovação do regulamento gop - 
gAIA orçamento participativo/2015, o incenti-
vo do espírito cívico e de cidadania dos jovens 
alunos da comunidade escolar gaiense, com 
idade compreendida entre os 16 e os 19 anos 
que frequentem o Ensino Secundário (do 10º ao 
12º ano de escolaridade).
o sobredito regulamento teve como objetivo, 
contribuir pedagogicamente para o exercício 
informado, ativo e responsável da participação 
política dos cidadãos na decisão de afetação de 
recursos às políticas públicas municipais, incen-
tivar junto da comunidade escolar a interação 
entre eleitos locais, técnicos municipais, cida-
dãos e sociedade civil em geral na procura das 
melhores soluções para os problemas da comu-
nidade tendo em conta os recursos disponíveis, 
estimular a educação cívica, permitindo aos 
cidadãos mais jovens perante a complexidade 
dos problemas colocados à gestão municipal, 
desenvolver atitudes, competências e práticas 
de participação conducentes à integração das 
suas preocupações individuais no bem comum, 
bem como adequar as políticas públicas muni-
cipais às necessidades e expectativas das pes-

soas, reforçando, assim, a qualidade da própria 
democracia.
por conseguinte;
volvidos três anos de vigência do regulamento 
de 2015, gop – gAIA orçAMENTo pArTICIpA-
TIvo, estão reunidas as condições para a con-
solidação e aperfeiçoamento deste regulamen-
to, designadamente no que concerne à revisão 
e alteração das normas de participação, como 
também para o alargamento do seu âmbito de 
aplicação, favorecendo deste modo, a sua coe-
são geracional, bem como sua ação na socie-
dade, tanto no plano coletivo como individual.
Assim, com a intenção de reforçar as várias ex-
periências já implementadas do regulamento 
gop - gAIA orçamento participativo e com o 
forte intuito de agregar a totalidade da popu-
lação jovem do Município, ajustando-o aos ob-
jetivos do plano Municipal da(s) Juventude(s) 
de gaia, ao  abrigo do disposto nas alíneas k) e 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do rJAL, aprovado 
pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado 
com o artigo 98º do CpA aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, foi deliberado 
em reunião de Câmara Municipal realizada em 
4 de junho de 2018, iniciar o procedimento e 
participação procedimental tendente à revisão 
e alteração do regulamento gop - gAIA orça-
mento participativo/2015.

projeto de alteração ao regulamento gop – 
gaia orçamento participativo

preâmbulo
o Município de vila Nova de gaia defende a im-
portância da participação das políticas de pro-
ximidade, do investimento inteligente e da ino-
vação social como mecanismos para reforçar a 
qualidade da democracia, a coesão social e o 
desenvolvimento do concelho.
Com o intuito de consolidar a ligação entre o 
município e os seus munícipes e de potenciar a 
intervenção ativa de todos na recolha de con-
tributos, bem como na definição de priorida-
des para a elaboração do orçamento municipal 
e gestão da vida pública, o Município de vila 
Nova de gaia através do gaia orçamento parti-
cipativo possibilita aos munícipes participarem 
na gestão municipal.
Destarte, com o propósito de efetivar os direi-

E. rEguLAMENToS
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tos da Constituição da república portuguesa, 
que visam aprofundar a democracia participa-
tiva e garantir a participação ativa na vida po-
lítica e pública a todos cidadãos previstos nos 
artigos 2.º, 48.º e 109.º; o Município de vila Nova 
de gaia assume a especial responsabilidade 
de promover oportunidades de participação e 
aprendizagem para a cidadania ativa.
um destes espaços de participação e apren-
dizagem são os orçamentos participativos, 
entendidos como processos democráticos de 
identificação de prioridades, construção de 
ideias, discussão, deliberação e financiamento 
de projetos, através dos quais os cidadãos têm 
apoio e poder de decisão para definir e priori-
zar uma parte do investimento público.
o Município de vila Nova de gaia está assim 
consciente que o gaia orçamento participativo 
(gop) cria um espaço de participação, capaz 
de contribuir para a inovação social e de apoiar 
aprendizagens sobre a diversidade do conce-
lho, cidadania ativa e processos democráticos, 
aproximando os cidadãos da vida pública, mas 
também de outros cidadãos, organizações lo-
cais e de técnicos e decisores municipais.
Ao estimular o diálogo, este processo trans-
formador permite identificar motivações e so-
luções dos cidadãos e contribui para a com-
preensão mútua, construção de confiança e 
investimento inteligente; produzindo impactos 
ao nível da governança, abertura, desburocra-
tização, descentralização e modernização do 
Município; da eficácia, eficiência, qualidade, 
propósito e sustentabilidade dos investimentos 
públicos; do conhecimento das competências 
municipais e complexidade dos processos de 
decisão na elaboração das políticas públicas; e 
do empoderamento das comunidades e cons-
trução de resiliência, com vista ao desenvolvi-
mento de um concelho melhor e mais coeso a 
nível social, geracional e territorial.
Nos termos dos artigos 2.º, 48.º, 109.º e 241.º 
da Constituição da república portuguesa, do 
135.º e seguintes do Código do procedimento 
Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro no âmbito das com-
petências conferidas pela alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, o Município de vila Nova de gaia 

aprova a alteração do regulamento gop - gaia 
orçamento participativo.

rEguLAMENTo MuNICIpAL gAIA orçAMEN-
To pArTICIpATIvo

CApÍTuLo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é aprovado ao abri-
go do disposto nos artigos 2.º, 48.º 109.º e 241.º 
da Constituição da república portuguesa, do 
artigo 135.º e seguintes do Código do proce-
dimento Administrativo no âmbito das com-
petências conferidas pela alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro.

Artigo 2.º
âmbito territorial e temático

1. o gaia orçamento participativo abreviada-
mente designado por gop abrange a totalida-
de do território do concelho de vila Nova de 
gaia.
2. As áreas temáticas do gop constam das Nor-
mas de participação do gop a vigorar em cada 
ano, nos termos aprovados pela Câmara Muni-
cipal.

Artigo 3.º
princípios orientadores

o gop desenvolve-se no quadro dos seguintes 
princípios orientadores:
a) princípio da participação - segundo o qual 
é assegurada e potenciada a intervenção ati-
va dos munícipes na recolha de contributos e 
definição de prioridades para a elaboração do 
orçamento municipal e gestão da vida pública;
b) princípio da Cooperação - segundo o qual 
se pretende estimular um sentimento de per-
tença e colaboração, ao envolver, para além da 
autarquia, todos aqueles que estão implicados 
na dinâmica social do concelho, e que se traduz 
numa aproximação com a comunidade local;
c) princípio da Mudança Social - segundo o 
qual é concretizado através da identificação e 
participação da comunidade local num proces-
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so de mudança;
d) princípio da Democracia - segundo o qual é 
realizado um programa estruturado e com fi-
nalidade democrática definido com uma estru-
tura e planificação assentes no diálogo com a 
comunidade local do concelho, num espírito de 
convivência sã e democrática.

Artigo 4.º
objetivos

São objetivos do gop:
a) Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos 
municipais, cidadãos e sociedade civil organi-
zada, na procura das melhores soluções para os 
problemas de acordo com os recursos disponí-
veis;
b) Contribuir para a educação cívica, ajudando 
a compreender a complexidade dos problemas, 
a finitude dos recursos e a necessidade de to-
mar decisões que favoreçam o mais amplamen-
te possível o interesse público; 
c) Fomentar competências e práticas de parti-
cipação; 
d) Conjugar as preocupações pessoais dos ci-
dadãos com o interesse público;
e) Adequar as políticas públicas municipais às 
necessidades e expectativas das pessoas para 
melhorar a qualidade de vida no concelho;
f) Aumentar a transparência da atividade da 
autarquia, o nível de responsabilização dos elei-
tos e da estrutura municipal, contribuindo para 
aprofundar a democracia.

CApÍTuLo II
participação

Artigo 5.º
participantes

o gop é aberto à participação de todos os 
cidadãos que sejam naturais, residentes, estu-
dantes ou trabalhadores no concelho de vila 
Nova de gaia, sem prejuízo de outra partici-
pação prevista nas Normas de participação do 
gop aprovadas para vigorar em cada ano civil.

Artigo 6.º
Modelo

1. o gop assenta num modelo de participação 
com duas vertentes, uma de cariz consultivo e 
outra de cariz deliberativo.

2. o modelo de participação de cariz consultivo 
respeita à participação dos cidadãos, através 
da apresentação de propostas de investimento.
3. o modelo de participação de cariz delibera-
tivo respeita à decisão dos cidadãos, através de 
votação na escolha dos projetos vencedores. 

Artigo 7.º
Normas de participação do gop

1. As Normas de participação do gop serão re-
vistas anualmente com base na avaliação dos 
procedimentos e resultados do gop do ano an-
terior.
2. Feita a revisão das Normas de participação 
do gop nos termos do número anterior, são as 
mesmas submetidas a aprovação da Câmara 
Municipal.
3. Após aprovação das Normas de participação 
do gop, inicia-se a preparação e divulgação do 
novo ciclo anual.

Artigo 8.º
Componente orçamental

1. Mediante proposta aprovada em reunião de 
Câmara Municipal, é atribuído um montante 
anual ao gop que será refletido no plano Anual 
de Atividades e no orçamento Municipal.
2. A Câmara Municipal compromete-se a exe-
cutar os projetos vencedores do gop no ano 
subsequente ao do processo das respetivas 
candidaturas.

CApÍTuLo III
Funcionamento

Artigo 9º
Fases do processo

1. o gop assenta num modelo composto pelas 
fases elencadas nas alíneas do presente artigo 
e descritas nas Normas de participação gop:
a) Apresentação de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Divulgação da lista provisória das propostas 
admitidas e excluídas;
d) período de reclamações;
e) Decisão sobre as reclamações;
f) Divulgação da lista final dos projetos;
g) votação;
h) Decisão final;
i) Anúncio público dos projetos vencedores.
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Artigo 10.º
Apresentação de propostas

1. As propostas devem ser apresentadas por via 
eletrónica, mediante registo a efetuar no portal 
Municipal criado para o efeito ou, presencial-
mente, nas Assembleias participativas.
2. As propostas devem respeitar as Normas de 
participação do gop, anualmente revistas e 
aprovadas nos termos do disposto no artigo 7º 
do presente regulamento.
3. o período de recolha de propostas decorre-
rá, previsivelmente, no mês de março.
4. As propostas devem ser claras e precisas 
quanto ao seu âmbito e objeto, permitindo uma 
correta análise, sob pena de rejeição.
5. Apenas será considerada uma proposta por 
participante.
6. Caso se verifique que no mesmo documen-
to consta mais que uma proposta, apenas será 
considerada a primeira.

Artigo 11.º
Análise Técnica das propostas

1. A análise técnica das propostas, pela Comis-
são de Análise Técnica proceder-se-á, em regra, 
nos meses de abril e maio. 
2. No âmbito do gop apenas serão elegíveis 
propostas de investimento que visem o desen-
volvimento estratégico do concelho de acordo 
com o estabelecido nas Normas de participa-
ção gop.
3. As propostas serão avaliadas de acordo com 
os critérios de ordem legal, financeira, de exe-
quibilidade e de sustentabilidade.
4. A semelhança do conteúdo ou a proximida-
de geográfica entre propostas poderá originar 
a integração de várias propostas num só proje-
to estando, contudo, condicionada ao consen-
timento por parte dos respetivos proponentes.
5. Serão excluídas as propostas que não reúnam 
os requisitos necessários à respetiva implemen-
tação, designadamente:
a) respeitem a matérias que não estão inseri-
das no quadro de competências e atribuições 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia;
b) o valor da proposta ultrapasse o valor inscri-
to em orçamento municipal;
c) Não contemplem todos os requisitos neces-
sários à sua avaliação;
d) Contrariem ou violem a legislação ou os re-

gulamentos municipais em vigor;
e) Contrariem ou sejam incompatíveis com pla-
nos ou projetos municipais;
f) Encontrarem-se em execução no âmbito de 
outros projetos previstos nas grandes opções 
do plano;
g) Não respeitem as Normas de participação 
do gop.

Artigo 12.º
Comissão de Análise Técnica

A Comissão de Análise Técnica para análise das 
propostas é composta pelos elementos desig-
nados nas Normas de participação gop a vigo-
rar em cada ano.

Artigo 13.º
reclamações

1. Após a análise técnica, a Câmara Municipal 
torna pública a lista provisória das propostas 
aprovadas e das propostas excluídas, para que, 
no prazo de 10 dias úteis possam ser apresenta-
das eventuais reclamações pelos interessados.
2. As reclamações recebidas fora do prazo re-
ferido no número anterior não serão considera-
das para efeitos de análise no âmbito do gop.

Artigo 14.º
Decisão sobre as reclamações

1. As reclamações apresentadas são decididas 
pela Comissão de Análise Técnica, em reunião 
destinada a este efeito, sendo submetido a reu-
nião de Câmara, o relatório final.
2. Após aprovação pela Câmara Municipal é 
divulgada a lista final das propostas elegíveis 
para a respetiva implementação, sendo as mes-
mas adaptadas ou transformadas em projetos, 
para submissão a votação nos termos do artigo 
seguinte.

Artigo 15.º
votação dos projetos

1. A votação dos projetos finalistas decorre, pre-
visivelmente, durante os meses de junho e julho, 
utilizando-se, para o efeito, os meios digitais da 
página eletrónica do Município ou outros defi-
nidos nas Normas de participação do gop.
2. o gop terá uma participação de base indivi-
dual, definindo-se anualmente o modelo a apli-
car relativamente à votação.
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Artigo 16.º
Apresentação dos resultados

1. os projetos mais votados e cabimentáveis na 
verba atribuída para o gop são incorporados 
na proposta de orçamento da Câmara Munici-
pal e serão apresentados publicamente, previ-
sivelmente durante o mês de setembro.
2. Em caso de empate na votação, o critério de 
desempate será a data/hora de entrada do úl-
timo voto em cada um dos projetos, apurando-
-se o projeto que primeiramente tiver obtido a 
votação final.
3. os projetos finalistas não vencedores são en-
caminhados para os serviços municipais com-
petentes, no sentido de se identificar potencial 
de integração em futuros planos de atividades.

Artigo 17.º
Avaliação do processo

1. os resultados de todas as fases do processo 
do gop serão avaliados anualmente.
2. os resultados da avaliação são considerados 
na preparação do ciclo seguinte do gop.

CApÍTuLo Iv
Disposições Finais

Artigo 18.º
Implementação

A implementação dos projetos será acom-
panhada pela Comissão de Análise Técnica, a 
quem compete a elaboração de relatório sem-
pre que se verifique a inexistência de evidên-
cias quanto à implementação.

Artigo 19.º
Coordenação

A coordenação e gestão do processo do gop 
estão a cargo do presidente da Câmara, ou do 
seu substituto legal, sendo diretamente apoia-
do pela Comissão de Análise Técnica.

Artigo 20.º
Casos omissos

As omissões, ou dúvidas relativas à interpreta-
ção das Normas de participação gop serão re-
solvidas, nos termos do presente regulamento 
ou por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte à sua publicação no Diário da repú-
blica.

E.2. REGulAMENToS EM VERSÃo FINAl

E.2.1. REGulAMENTo DA RESERVA NATuRAl 
loCAl Do ESTuÁRIo Do DouRo
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 
21 de maio de 2018, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
14 de junho de 2018, deliberaram aprovar, após 
consulta pública, a alteração ao regulamento 
da reserva Natural Local do Estuário do Douro, 
cujo articulado integral se republica, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 139.º 
do Código do procedimento Administrativo, o 
qual entra em vigor 30 dias após a sua publi-
cação no Diário da república, sem prejuízo de 
tal publicação ser igualmente feita no Boletim 
Municipal e na Internet no sítio institucional do 
Município.
25 de junho de 2018. — o presidente da Câma-
ra, Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
A parte final do Estuário do Douro, nomeada-
mente o Cabedelo e a Baía de S. paio, a zona 
que resta do sapal e a área de areias que co-
brem e descobrem com as marés, apresenta 
grande valor paisagístico e natural e, nomeada-
mente, condições favoráveis para abrigo e nidi-
ficação de muitas aves, algumas de espécies de 
conservação prioritária, nos termos da Diretiva 
Comunitária Aves (79/409/CEE).
particularmente no Inverno, podem observar 
-se, frequentemente, centenas de limícolas e 
outras espécies de aves. Durante as migrações, 
as areias do estuário servem de abrigo e ali-
mentação a muitas outras espécies, e diversas 
nidificam nas areias e dunas do Cabedelo, e na 
ilhota existente no Estuário.
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o Cabedelo constitui um importante elemento 
natural de defesa do estuário contra o avanço 
do mar, particularmente em situações de tem-
poral, pelo que importa reforçar e estabilizar o 
seu cordão dunar.
Também do ponto de vista da flora se podem 
encontrar algumas plantas protegidas, como a 
Jasione marítima (Duby) Merino var. sabularia 
(Cout.) Sales & hedge, a Centaurea sphaero-
cephala L. subsp. polyacantha (Willd.) Dostál e 
outras.
Apesar do plano Diretor Municipal (pDM) de 
vila Nova de gaia prever a sua integração na 
reserva Ecológica Nacional (rEN), algumas 
atividades humanas ali praticadas sem regra 
inutilizam esse potencial e degradam um habi-
tat natural que é considerado, também, de con-
servação prioritária pela Diretiva Comunitária 
habitats (92/43/CEE), transposta para o Direito 
português pelo Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 
de abril.
para salvaguardar a fauna, a flora e a paisagem 
deste local, o Município de gaia avançou, em 
dezembro de 2007, com o projeto de criação 
do refúgio ornitológico no Estuário do Douro, 
resultante de um protocolo celebrado entre a 
Administração dos portos do Douro, Leixões e 
viana do Castelo, S. A. (ApDL) e a empresa mu-
nicipal parque Biológico.
Em 24 de julho de 2008 foi publicado o Decreto 
-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que estabele-
ce o regime jurídico da conservação da nature-
za e da biodiversidade, criando a possibilidade 
dos Municípios criarem áreas protegidas, por 
proposta do Executivo e, após consulta pública, 
aprovação pela Assembleia Municipal.
Neste contexto, surgiu a reserva Natural Local 
do Estuário do Douro, adiante designada por 
rNLED, como área protegida de âmbito local, 
nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, tendo o regulamento 
sido publicado com o n.º 82/2009, no Dr, 2.ª 
série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2009.
Atualmente, na sequência da internalização no 
Município das atividades do parque Biológico 
que integravam a empresa Águas e parque Bio-
lógico de gaia, E. M. S. A., surge a necessidade 
imperiosa de harmonizar o regulamento vigen-
te com o novo modelo organizacional imple-
mentado no Município.

o projeto de alteração deste regulamento foi 
submetido a consulta pública, para recolha de 
sugestões nos termos do artigo 101.º do Código 
do procedimento Administrativo (CpA), através 
de publicação no Boletim Municipal e na In-
ternet no sítio institucional do Município, bem 
como à consulta das entidades competentes, 
nos termos do n.º 8 do artigo 15.º do Decreto 
-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, designada-
mente do Conselho Municipal do Ambiente e 
do Conselho Consultivo da rNLED.
Foram recebidos os pareceres da Administra-
ção dos portos do Douro, Leixões e viana do 
Castelo, S.A (ApDL) da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento regional do Norte 
(CCDrN) e da Estação Litoral da Aguda (ELA), 
um pedido de esclarecimento do Fundo para 
a proteção dos Animais Selvagens (FApAS) e 
contributos dos serviços, tendo sido acolhidas 
as sugestões que pareceram adequadas à ges-
tão pretendida pelo Município.
Com efeito, ao longo do documento é consi-
derada a designação “responsável técnico” em 
vez de “responsável” da reserva Natural Local 
do Estuário do Douro (rNLED), bem como é 
atualizada a designação do Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Florestas, I. p. (ICNF), 
da
Administração dos portos do Douro, Leixões e 
viana do Castelo, S.A (ApDL) e da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento regional do 
Norte (CCDrN).
No artigo 4.º são clarificadas as competências 
do responsável Técnico da rNLED de forma a 
garantir um bom desempenho das mesmas e 
uma boa cooperação com o Conselho Consul-
tivo, cuja constituição é revista no artigo 5.º do 
mesmo projeto, bem como é designado o seu 
presidente.
São introduzidas novas interdições no artigo 6.º 
do documento, no artigo 7.º são especificados 
novos atos e atividades sujeitas a autorização 
municipal e é introduzido um Anexo III referen-
te à sinalização da rNLED.
por fim, ao nível da estrutura, todo o documen-
to é renumerado e ajustado em conformidade 
com as alterações introduzidas.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
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da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea 
g) do n.º 1 do artigo 25.º do regime Jurídico 
das Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e do preceituado no artigo 
241.º da Constituição da república portuguesa, 
aprova a alteração ao regulamento da reserva 
Natural Local do Estuário do Douro, cujo articu-
lado integral se republica:

regulamento da reserva Natural Local
do Estuário do Douro

Artigo 1.º
Criação

É criada a reserva Natural Local do Estuário 
do Douro, adiante designada por rNLED, como 
área protegida de âmbito local, nos termos do 
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 
de julho.

Artigo 2.º
Limites

1 — os limites da rNLED são fixados no texto 
e na carta que constituem os Anexos I e II do 
presente regulamento, do qual fazem parte in-
tegrante.
2 — As dúvidas eventualmente suscitadas pela 
leitura da Carta Militar que constitui o Anexo 
II ao presente regulamento são resolvidas pela 
consulta do original, à escala de 1/25000, ar-
quivado para o efeito na sede da rNLED, no 
Município de vila Nova de gaia e no Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I. p..

Artigo 3.º
objetivos específicos

Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do De-
creto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, constitui 
objetivo específico da rNLED a conservação da 
natureza e da biodiversidade, e a valorização 
do património natural da área final do Estuário 
do Douro, nomeadamente da Baía de S. paio e 
Cabedelo, como pressuposto de um desenvol-
vimento sustentável.

Artigo 4.º
gestão

1 — A gestão da rNLED é da responsabilidade 
do Município de gaia, salvaguardadas as com-

petências da Autoridade Marítima Nacional, da 
Autoridade portuária e o regime do Domínio 
público Marítimo.
2 — A Câmara Municipal nomeia o responsável 
Técnico (rT) da rNLED a quem compete, em 
geral, a administração dos interesses específi-
cos da rNLED e, em especial:
a) preparar os planos e programas anuais de 
gestão e investimento, os meios humanos e ma-
teriais à prossecução dos objetivos da área pro-
tegida, submetendo-os previamente à aprecia-
ção do conselho consultivo e propondo-os para 
integração no plano e orçamento do Município 
de vila Nova de gaia;
b) Elaborar os relatórios anuais de atividades, 
submetendo-os previamente à apreciação do 
conselho consultivo e propondo -os para inte-
gração no relatório de gestão do Município de 
vila Nova de gaia;
c) promover a elaboração periódica de relató-
rios científicos do estado da rNLED;
d) Submeter anualmente à Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia e ao Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Florestas, I. p. (ICNF) 
um relatório sobre o estado da rNLED;
e) Emitir pareceres nos termos do artigo 7.º, 
bem como outros que lhe sejam solicitados, os 
quais submeterá à Câmara Municipal;
f) promover a fiscalização do exercício de ati-
vidades na rNLED com as normas constantes 
do Decreto -Lei n.º 142/2008 de 24 de julho, 
do presente regulamento e de outra legislação 
aplicável.

Artigo 5.º
Conselho Consultivo

1 — A rNLED terá um conselho consultivo, pre-
sidido pelo presidente da Câmara Municipal ou 
por quem este designar, e composto pelo rT da 
rNLED e por um representante de cada uma 
das seguintes entidades:
a) Câmara Municipal de vila Nova de gaia;
b) Assembleia Municipal de vila Nova de gaia;
c) Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, I. p.;
d) Junta de Freguesia de Canidelo;
e) união de Freguesias de Santa Marinha e Afu-
rada;
f) Comissão de Coordenação e Desenvolvimen-
to regional do Norte;
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g) Agência portuguesa do Ambiente;
h) Administração dos portos do Douro, Leixões 
e viana do Castelo, S. A.;
i) Capitania do porto do Douro;
j) Estabelecimentos de ensino superior com in-
tervenção na área da rNLED, considerados em 
conjunto e em sistema rotativo, com o mandato 
de um ano;
k) Instituições representativas dos interesses 
socioeconómicos, consideradas em conjunto 
e em sistema rotativo, com o mandato de um 
ano;
l) organizações não -governamentais (oNg) de 
ambiente com intervenção na área da rNLED, 
consideradas em conjunto e em sistema rotati-
vo, com o mandato de um ano.
2 — o conselho consultivo reúne ordinariamen-
te duas vezes por ano e extraordinariamente 
sempre que convocado pelo respetivo pre-
sidente, por sua iniciativa ou a solicitação de, 
pelo menos, um terço dos seus membros.
3 — Compete ao conselho consultivo, em geral, 
a apreciação das atividades desenvolvidas na 
rNLED e, em especial:
a) Apreciar as propostas de planos e os progra-
mas anuais de gestão;
b) Apreciar os relatórios anuais de atividades;
c) Apreciar os relatórios científicos sobre o es-
tado da rNLED;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto com in-
teresse para a rNLED.

Artigo 6.º
Interdições

Dentro dos limites da rNLED são interditos os 
seguintes atos e atividades:
a) Qualquer alteração à morfologia do solo, 
bem como o vazamento de lixos, detritos, en-
tulhos ou sucatas;
b) o lançamento de águas residuais sem trata-
mento adequado;
c) A colheita, captura, abate ou detenção de 
exemplares de quaisquer espécies vegetais ou 
animais, em qualquer fase do seu estado bioló-
gico, com exceção das ações levadas a efeito 
pela rNLED, das ações de âmbito científico de-
vidamente autorizadas pela mesma e das práti-
cas tradicionais de pesca e apanha de moluscos 
bivalves (Lamelibrânquios) e de minhocas e ca-
sulos (Anelídeos e Sipunculideos).

d) A introdução de espécies botânicas ou zoo-
lógicas exóticas ou estranhas ao ambiente, bem 
como a entrada de animais domésticos;
e) A circulação pedestre e estadia onde tal for 
impedido por sinalização ou barreira física, sal-
vo em ações de fiscalização, socorro ou outro 
motivo de força maior;
f) A navegação por qualquer meio, salvo em 
ações de fiscalização, socorro ou outro motivo 
de força maior;
g) A prática de atividades balneares, de pesca 
desportiva e lúdica, salvo na frente marítima;
h) A prática de atividades desportivas e de la-
zer no perímetro do limite da rNLED;
i) Instalação de novas atividades, que colidam 
com o bom funcionamento da rNLED;
j) Acampar ou fazer fogueiras e atear fogo.

Artigo 7.º
Atos e atividades sujeitos a autorização

Sem prejuízo dos restantes condicionalismos le-
gais, ficam sujeitos a emissão de parecer prévio 
do rT da rNLED os seguintes atos e atividades, 
que os submete a autorização do Município:
a) Sobrevoo por aeronaves com motor abaixo 
de 1000 pés e por veículos aéreos não tripu-
lados (vANT), salvo para ações de vigilância, 
combate a incêndios, operações de salvamento 
e trabalhos científicos;
b) Instalação de painéis e outros suportes pu-
blicitários;
c) Atividades tradicionais de pesca desportiva 
ou profissional e de apanha de moluscos bival-
ves (Lamelibrânquios) e de minhocas e casulos 
(Anelídeos e Sipunculideos).
d) Atividades científicas.

Artigo 8.º
Sinalização

A sinalização da rNLED será feita com placas 
do modelo previsto no Anexo III e com modelos 
próprios, previstos na portaria n.º 98/2015, de 
31 de março.

Artigo 9.º
Fiscalização e Inspeção

1 — A fiscalização compete à Autoridade Ma-
rítima, através da sua estrutura operacional — 
polícia Marítima, à Administração dos portos 
do Douro, Leixões e viana do Castelo, S. A., ao 
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Município de gaia, especialmente através da 
polícia Municipal, ao Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas, especialmente 
através do serviço de vigilantes da natureza, à 
guarda Nacional republicana, especialmente 
através do Serviço de proteção da Natureza e 
do Ambiente e da unidade de Controlo Costei-
ro, à polícia de Segurança pública e às demais 
autoridades policiais.
2 — o disposto na alínea anterior não prejudica 
o exercício dos poderes de fiscalização e polí-
cia que, em razão da matéria, competem às de-
mais autoridades públicas.
3 — A inspeção compete à Inspeção -geral 
do Ambiente e do ordenamento do Território 
(IgAoT).

Artigo 10.º
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação a prática dos 
atos e atividades previstos nos artigos 6.º e 7.º 
do presente regulamento quando interditos, 
não autorizados ou sem os pareceres devidos.
2 — o regime de contraordenações rege -se 
pelo Decreto –Lei n.º 142/2008, de 24 de julho.
3 — A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 11.º
Sanções Acessórias

As contraordenações previstas no artigo ante-
rior podem ainda determinar a aplicação das 
sanções acessórias previstas nos artigos 47.º e 
48.º.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de 
julho.

Artigo 12.º
processos de Contraordenação e Aplicação de 

Coimas e Sanções Acessórias
1 — o processamento das contraordenações e 
a aplicação das coimas e sanções acessórias, 
relativas à violação das leis e regulamentos ma-
rítimos compete à Autoridade Marítima Nacio-
nal, nos termos do Decreto –Lei n.º 45/2002, de 
2 de março.
2 — o processamento das contraordenações e 
a aplicação das coimas e sanções acessórias, 
relativas à violação do presente regulamento 
compete ao presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia.

Artigo 13.º
reposição da situação anterior

o Município pode ordenar que se proceda à 
reposição da situação anterior à infração, nos 
termos do disposto nos artigos 47.º e 48.º do 
Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho.

Artigo 14.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicação, nos termos legais.

ANEXo I
o limite da reserva Natural Local do Estuário 
do Douro inicia –se no paredão da margem 
do rio Douro, no caminho da Afurada para o 
Cabedelo, no ponto de coordenadas militares 
156044,28 (X) 463405,77 (Y) [lat=41.1388611111, 
lon= -8.65681944444; 41°8’19.90”N,
8°39’24.55”W; X=156044,28, Y= 463405,77]; 
deste ponto segue em direção a Norte até à 
interceção da linha divisória dos concelhos 
de vila Nova de gaia e do porto; dali, segue 
para oeste, por essa linha divisória dos con-
celhos até à interceção com o oceano Atlân-
tico. Dali segue para Sul, ao longo da linha da 
costa até ao ponto 155040,09 (X) 463195,93 
(Y) [lat=41.1368194444, lon= -8.66886388889; 
41° 8’12.55”N, 8°40’7.91”W; X=155040,09, 
Y=463195,93]. Deste ponto, segue para Este 
ao longo do limite norte do arruamento mar-
ginal até ao ponto de coordenadas 155739,40 
(X), 463129,96 (Y) [lat=41.1362138889, lon= 
-8.66043333333; 41° 8’10.37”N, 8°39’37.56”W 
X=155739,40, Y=463129,96], e continua pelo 
paredão do rio Douro até ao ponto inicial, aci-
ma indicado.

ANEXo II
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ANEXo III
As placas de sinalização a que se refere o artigo 
8.º do presente regulamento terão a dimensão 
42 cm × 30 cm, com cor branca e uma barra 
central de 42 cm × 13 cm com fundo de cor la-
ranja (pantone 1655) e o arranjo gráfico abaixo 
indicado com as devidas atualizações.
Deverão ser colocadas, de forma bem visível, 
em todos os pontos de acesso à reserva.

E.2.2. REGulAMENTo MuNICIPAl DE INTER-
VENÇÃo No ESPAÇo PÚBlICo
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 
21 de maio de 2018, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de
gaia, em reunião ordinária de 14 de junho de 
2018, deliberaram aprovar, após consulta públi-
ca, o regulamento Municipal de Intervenção no 
Espaço público do Município de vila Nova de 

gaia, que se publica, nos termos e para os efei-
tos do disposto no artigo 139.º do Código do 
procedimento Administrativo, o qual entra em 
vigor 30 dias após a sua publicação no Diário 
da república, sem prejuízo de tal publicação 
ser igualmente feita no Boletim Municipal e na 
Internet no sítio institucional do Município.
25 de junho de 2018. — o presidente da Câma-
ra, Eduardo vítor rodrigues.
preâmbulo
Decorridos cinco anos após a entrada em vigor 
do regulamento de Intervenção na via pública 
do Município de vila Nova de gaia, e conside-
rando a crescente intervenção das concessio-
nárias de serviços públicos, empresas de comu-
nicações eletrónicas, e particulares no solo e 
subsolo, revela -se fundamental rever as condi-
ções em que tais intervenções podem ter lugar.
A aplicação do regulamento Municipal e a cres-
cente experiência neste domínio revelam que é 
urgente repensar a dinâmica municipal no que 
se refere à disciplina das intervenções no espa-
ço público, cruzando –a com o âmbito de apli-
cação do regime Jurídico da urbanização e da 
Edificação (rJuE), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação.
A aprovação de um novo regulamento munici-
pal procura compilar toda a regulamentação e 
todo o conjunto de deliberações, disposições e 
normas internas existentes, colmatar carências 
e deficiências em alguns aspetos, e comple-
mentar e especificar a legislação geral sobre a 
matéria, por forma a garantir a uniformidade de 
critérios de conceção, dimensionamento e re-
posição das infraestruturas municipais.
De facto, existem, em todo o território munici-
pal, intervenções no espaço público levadas a 
cabo pelos serviços municipais, por entidades 
privadas, por concessionárias e por pessoas sin-
gulares ou coletivas, quer avulso, quer no âmbi-
to do licenciamento de operações urbanísticas.
Estas intervenções visam, designadamente, a 
implantação no espaço público de infra -estru-
turas de abastecimento de água, drenagem de 
águas residuais e pluviais, alimentação e distri-
buição de energia elétrica, iluminação pública, 
distribuição e alimentação de gás natural, redes 
de comunicações eletrónicas, etc. por outro 
lado, verificam -se também intervenções no es-



regulamentos

nº 93 | julho 2018 | BoletIm munIcIpal

99

paço público, no âmbito das obrigações legais 
a cumprir com as condições fixadas no licencia-
mento municipal de operações de loteamentos, 
obras de urbanização e obras particulares de 
construção, reconstrução ou ampliação de edi-
fícios.
Elaborado o projeto de regulamento, na se-
quência e em cumprimento de deliberação da 
Câmara Municipal, tomada na reunião ordinária 
de 5 de junho de 2017, foi o mesmo submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, de 
acordo com o estipulado nos artigos n.ºs 100.º 
e 101.º do Código do procedimento Administra-
tivo, designadamente através da realização de 
reuniões, no dia 01/08/2017, com as empresas 
Águas de gaia, E. M., S. A., EDp Distribuição, 
EDp gás, pT -MEo e NoS, bem como da publi-
cação por edital, no Boletim Municipal Extraor-
dinário n.º 79 de junho de 2017 e na Internet, no 
sítio institucional do Município.
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:

TÍTuLo I
Disposições gerais e Introdutórias

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento obedece ao estabe-
lecido no artigo 241.º da Constituição da repú-
blica portuguesa, na alínea k) do n.º 1 do artigo 
33.º e g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º
âmbito de aplicação

o presente regulamento aplica -se às interven-
ções no espaço público, nomeadamente:
a) Aos trabalhos de construção, instalação, ma-
nutenção, reparação, inspeção, alteração ou 
substituição de infraestruturas a realizar no es-
paço aéreo, no solo ou no subsolo do domínio 
público municipal, com intervenção ou não no 
pavimento e independentemente da entidade 
que a promove;

b) Aos trabalhos de construção, conservação e 
reparação a realizar em passeios e pavimentos;
c) Às obras de urbanização, sem prejuízo dos 
procedimentos legalmente previstos no regi-
me Jurídico da urbanização e Edificação, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de de-
zembro, na sua atual redação.

Artigo 3.º
Definições

para efeitos do presente regulamento, entende 
-se por:
a) Intervenções no espaço público: toda e qual-
quer ação que tenha por efeito a construção, 
instalação, manutenção, reparação, inspeção, 
alteração ou substituição de pavimentos, pas-
seios, arruamentos e outros espaços similares 
de utilização pública, espaços verdes integra-
dos nesses espaços, e infraestruturas técnicas, 
a realizar no espaço aéreo, no solo ou no subso-
lo do domínio público municipal, englobando a 
ocupação do espaço público que lhe é inerente;
b) promotores: as pessoas singulares ou coleti-
vas que promovam as intervenções no espaço 
público e que tenham legitimidade para apre-
sentar pedidos de licenciamento.

Artigo 4.º
organização e coordenação das intervenções 

no espaço público
1 — As entidades públicas ou privadas que in-
tervenham ou pretendam intervir no espaço 
público devem coordenar a sua intervenção, no 
tempo e no espaço, entre si e com a CMvNg, a 
fim de evitar a repetição de obras ou trabalhos 
no mesmo local.
2 — os promotores que intervenham no espa-
ço público de forma continuada e planeada de-
vem comunicar ao Município, até ao dia 30 de 
novembro de cada ano, o planeamento das in-
tervenções, designadamente no que concerne 
a obras de investimento, a executar no ano se-
guinte, fornecendo todos os elementos neces-
sários para a sua apreciação, nomeadamente a 
sua caracterização e programação.
3 — As empresas de comunicações eletrónicas, 
de distribuição de energia elétrica e de gás, 
abastecimento de água, saneamento e outras 
similares devem até 31 de dezembro apresentar 
ao Município os cadastros das respetivas redes 
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devidamente atualizados, com exceção das in-
fraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas, por se encontrarem 
abrangidas pelo dever de informação ao SIIA 
(Sistema de informação de Infraestruturas Ap-
tas) da ANACoM.
4 — o Município informa as entidades referidas 
nos n.ºs anteriores de todas as intervenções de 
remodelação, reconstrução ou de beneficiação 
de arruamentos, de iniciativa municipal ou de 
outras entidades na fase de planificação, con-
cedendo um prazo de 20 dias, para que estas 
se pronunciem sobre o interesse de realizarem 
intervenções em simultâneo.
5 — o Município comunica às entidades refe-
renciadas no presente artigo o início das inter-
venções no n.º anterior com a antecedência de 
10 dias.
6 — Se, no seguimento do disposto no n.º 4, 
estes promotores não se mostrarem interessa-
dos em intervir, não lhes será autorizada a rea-
lização de obra que afete o pavimento durante 
um período de 5 anos, salvo por motivo devida-
mente justificado e aceite pelo Município.
7 — o disposto no presente artigo não se aplica 
às intervenções de carácter urgente, nem às in-
tervenções no espaço público de carácter pon-
tual, cujo planeamento não seja possível ante-
cipar.

TÍTuLo II
Intervenções no Espaço público

CApÍTuLo I
Autorização

Artigo 5.º
Autorização municipal

1 — As intervenções no espaço público realiza-
das ao abrigo do presente regulamento estão 
sujeitas a autorização municipal, nos termos 
dos artigos seguintes.
2 — Nas intervenções no espaço público su-
jeitas a licenciamento no âmbito do rJuE, no-
meadamente as obras de urbanização, o alvará 
de autorização emitido no âmbito daquele di-
ploma substitui o título a emitir nos termos do 
artigo 12.º deste regulamento.
3 — Nas intervenções no espaço público decor-
rentes e acessórias de outras operações urba-

nísticas sujeitas aos procedimentos previstos 
no rJuE, o alvará de licença emitido no âmbito 
daquele diploma substitui o título a emitir no 
âmbito do artigo 12.º deste regulamento.
4 — A atribuição do direito de passagem em 
bens de domínio público municipal, às empre-
sas de comunicações eletrónicas é realizada 
através de autorização municipal.

Artigo 6.º
Isenção de autorização

1 — Estão isentas de autorização, designada-
mente:
a) As intervenções promovidas pelos serviços 
municipais, por si ou através de entidade man-
datada para o efeito;
b) As intervenções promovidas pelas Juntas de 
Freguesia;
c) As intervenções de mero acesso físico a in-
fraestruturas que não configurem obras de 
construção civil;
d) A construção, por empresas de comunica-
ções eletrónicas, de infraestruturas aptas com 
menos de 10 metros lineares de extensão.
2 — As intervenções em espaço público isentas 
de autorização nos termos da alínea b) do n.º 
anterior estão sujeitas a parecer prévio a emitir 
pela Câmara Municipal e à comunicação de iní-
cio dos trabalhos prevista
no artigo 14.º do presente regulamento.
3 — o parecer indicado no número anterior é 
emitido no prazo de 15 dias úteis, sob pena de 
se considerar aceite a intervenção comunicada.
4 — As intervenções em espaço público isentas 
de autorização nos termos da alínea c) e d) do 
n.º 1, estão sujeitas à comunicação de início dos 
trabalhos prevista no artigo 14.º do presente 
regulamento.
5 — A isenção de autorização não prejudica o 
dever de cumprimento do disposto no presen-
te regulamento e demais legislação aplicável, 
concretamente o disposto nos artigos 9.º e 10.º 
do Código da Estrada.

Artigo 7.º
Legitimidade

Têm legitimidade para requerer a autorização 
de intervenções no espaço público:
a) os particulares, desde que demonstrem in-
teresse legítimo na execução da intervenção, a 
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executar por entidades devidamente habilita-
das;
b) As entidades gestoras e ou concessionárias 
de redes de energia, abastecimento de água, 
drenagem de águas residuais e outras similares, 
bem como empresas de comunicações eletró-
nicas;
c) outras entidades devidamente mandatadas, 
ou acreditadas pelas entidades previstas na alí-
nea anterior.

CApÍTuLo II
procedimento

Artigo 8.º
Fases do procedimento

1 — o procedimento de autorização de inter-
venção no espaço público far -se -á em três fa-
ses:
a) Apreciação da intervenção;
b) Emissão do Alvará de Autorização;
c) Comunicação de início de trabalhos no espa-
ço público.
2 — Sempre que estejam em causa intervenções 
no espaço público decorrentes e acessórias de 
outras operações urbanísticas sujeitas aos pro-
cedimentos previstos no âmbito do rJuE, as 
fases indicadas na alínea a) e b) do número an-
terior esgotam -se, nos termos da tramitação 
prevista naquele diploma, com a emissão do al-
vará de licença de obras.

Artigo 9.º
Instrução do pedido de autorização

1 — o pedido de autorização deve ser dirigido 
ao presidente da Câmara Municipal, sob a for-
ma de requerimento escrito.
2 — Do requerimento inicial deve constar a indi-
cação do pedido em termos claros e precisos, 
identificando o tipo de intervenção a realizar, a 
respetiva localização, o seu faseamento, quan-
do se justifique, e o prazo de execução.
3 — o pedido deve ser acompanhado dos se-
guintes elementos instrutórios:
a) Documento comprovativo da qualidade do 
titular;
b) Memória descritiva, da qual conste:
i) o local da intervenção;
ii) o tipo de intervenção e de trabalhos a exe-
cutar;

iii) A natureza, comprimento e largura dos pavi-
mentos afetados;
iv) o diâmetro, número e extensão das tuba-
gens;
v) A dimensão das caixas e do equipamento a 
instalar no subsolo ou à superfície;
vi) Justificação para o faseamento da interven-
ção;
c) planta de localização, em toda a sua exten-
são, dos trabalhos a executar, à escala 1/2000;
d) projeto de intervenção no espaço público, 
à escala máxima 1:500, que caraterize devida-
mente a obra a realizar com a delimitação da 
área de intervenção, delimitação e caracteriza-
ção das pavimentações a realizar ou interven-
cionar, identificação do traçado e localização 
das infra -estruturas e equipamentos a instalar 
no subsolo ou à superfície, quando aplicável;
e) Termo de responsabilidade do técnico autor 
do projeto, acompanhado de declaração da or-
dem ou associação profissional, quando aplicá-
vel;
f) projeto de sinalização temporária que deverá 
conter:
i) plano de ocupação da via pública acompa-
nhado dos percursos de circulação alternativos;
ii) Memória descritiva e justificativa;
iii) Implantação e definição da sinalização tem-
porária a implantar.
g) o prazo para a execução dos trabalhos, em 
dias seguidos, indicando o seu faseamento;
h) A estimativa orçamental dos trabalhos de 
construção civil a executar;
i) Fotografias atualizadas do local objeto de in-
tervenção;
j) Fundamentação para os casos previstos no 
artigo 4.º n.ºs 6 e 7 do presente regulamento;
k) Documento comprovativo da viabilidade de 
ligação emitida pelas entidades gestoras e ou 
concessionárias referidas no artigo 7.º;
l) Documento que comprove a acreditação do 
empreiteiro ou autorização por parte da entida-
de gestora para a execução daquela obra;
m) Termo de responsabilidade do técnico res-
ponsável pelo acompanhamento da obra.
4 — Sempre que se justifique, o requerente 
pode instruir o pedido de autorização com ou-
tros elementos, não identificados no número 
anterior, que considere fundamentais para a 
correta apreciação do pedido, assim como jus-
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tificar a não instrução do pedido com alguns 
dos elementos obrigatórios quando desneces-
sários face à pretensão em concreto.
5 — Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, os serviços municipais competentes, 
no prazo de 5 dias úteis, poderão solicitar ao 
promotor, sempre que o julgarem necessário, 
e por qualquer meio escrito, a entrega de do-
cumentos e peças adicionais em prazo a fixar, 
bem como dispensar aqueles que, dadas as ca-
racterísticas da pretensão, se revelem desne-
cessários.
6 — Quando estejam em causa intervenções no 
espaço público decorrentes e acessórias de ou-
tras operações urbanísticas sujeitas aos proce-
dimentos previstos no rJuE, os elementos ins-
trutórios descritos
no ponto anterior integram o procedimento de 
controlo prévio no âmbito daquele diploma.

Artigo 10.º
Apreciação da intervenção

1 — Na primeira fase do procedimento de auto-
rização é apreciado o pedido, podendo a deci-
são ser de deferimento ou indeferimento.
2 — o Município dispõe de um prazo de 10 dias 
úteis para se pronunciar sobre o pedido de au-
torização apresentado, decidindo quer as ques-
tões de ordem formal e processual que possam 
obstar à apreciação, quer da viabilidade da pre-
tensão apresentada, sob pena de a mesma se 
considerar tacitamente deferida.
3 — o prazo referido no número anterior come-
ça a contar -se após a apresentação do pedido 
ou após a apresentação dos elementos adicio-
nais solicitados nos termos do n.º 5 do artigo 9.º 
do presente regulamento.
4 — A Câmara Municipal pode, fundamentada-
mente, reduzir o prazo indicado pelo promotor 
para a execução dos trabalhos se o considerar 
excessivo ou se a intervenção requerer maior 
urgência na sua realização.
5 — Deferida a pretensão, são determinadas as 
condicionantes de intervenção, bem como a 
necessidade de prestação de caução e as taxas 
devidas, se aplicáveis, nos termos do artigo 37.º 
e 44.º do presente regulamento.
6 — A comunicação da decisão sobre o pedido 
de autorização para intervenção no espaço pú-
blico é efetuada através de notificação dirigida 

ao promotor que o solicitou.
7 — A notificação de deferimento do pedido es-
tabelece as condicionantes da intervenção, mas 
não habilita o promotor a iniciar os trabalhos no 
espaço público, o que só acontece com a emis-
são do alvará e com a comunicação de início 
dos trabalhos no espaço público.

Artigo 11.º
proteção do património arqueológico

1 — As intervenções que afetem o subsolo, mes-
mo que superficialmente, situadas dentro dos 
perímetros definidos como zonas classificadas 
ou em vias de classificação, carecem de parecer 
das entidades competentes da Administração 
Central, podendo impor -se os condicionamen-
tos necessários para a salvaguarda do patrimó-
nio arqueológico.
2 — Nas zonas, situadas dentro dos perímetros 
das zonas de valor arqueológico previstas na 
Carta de Salvaguardas de património do pla-
no Diretor Municipal de vila Nova de gaia são 
interditas ações que possam destruir ou pre-
judicar os valores arqueológicos identificados, 
exceto se forem impostas medidas de minimi-
zação de impactes negativos ou de conserva-
ção dos mesmos que se mostrem adequadas, 
podendo o Município impor um especial acom-
panhamento arqueológico de prevenção.
3 — os custos decorrentes das medidas de ava-
liação, preventivas ou de minimização, deter-
minadas pelas entidades externas, são supor-
tados, nos termos das disposições legais, pelos 
promotores dos referidos trabalhos.

Artigo 12.º
Alvará de autorização

1 — o alvará de autorização de intervenção no 
espaço público legitima o promotor a efetuar a 
intervenção solicitada e aprovada nos termos 
do deferimento.
2 — o pedido de emissão de alvará de autori-
zação é efetuado no prazo máximo de 60 dias, 
contados em dias seguidos, após a comunica-
ção do deferimento da pretensão, sob pena de 
caducidade, devendo ser apresentado em si-
multâneo com a comunicação do início dos tra-
balhos, demonstrando o prévio pagamento das 
taxas e prestação da caução, quando aplicáveis.
3 — Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 8.º 
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do presente regulamento, não havendo lugar à 
emissão de alvará específico para a intervenção 
no espaço público, a comunicação do início dos 
trabalhos é apresentada nos termos do artigo 
14.º
4 — para além dos elementos de identificação 
do promotor, o alvará de autorização de inter-
venção no espaço público contém:
a) A identificação do arruamento e do local in-
tervencionado;
b) A identificação do tipo de intervenção;
c) o prazo da intervenção;
d) A data de início e de fim dos trabalhos, bem 
como o seu faseamento, quando aplicável;
e) As condicionantes impostas para a inter-
venção, nomeadamente aquelas relacionadas 
com a reposição dos pavimentos, a sinalização 
temporária e os desvios de tráfego necessários 
face à intervenção, entre outras que se enten-
dam necessárias para garantir as condições de 
mobilidade e de segurança;
f) A indicação do montante de caução presta-
da e a identificação do respetivo título, se a ela 
houver lugar;
g) Contacto do técnico responsável pela inter-
venção identificado na alínea j) do artigo 9.º
5 — o alvará de autorização obedece ao mo-
delo constante do Anexo I ao presente regu-
lamento.
6 — o Município emite o alvará no prazo de 10 
dias úteis, notificando o promotor para proce-
der ao seu levantamento.

Artigo 13.º
Indeferimento

1 — o pedido de autorização é indeferido quan-
do:
a) o processo apresentado não se encontre ins-
truído com todos os elementos de caráter obri-
gatório previstos nos n.ºs 3 e 5 do artigo 9.º;
b) Esteja em violação do plano Diretor Munici-
pal de vila Nova de gaia;
c) Esteja em desconformidade com as regras 
constantes do Capítulo II do presente regula-
mento e com condições técnicas aprovadas;
d) Em virtude da natureza, localização, exten-
são, duração e época da realização da interven-
ção as mesmas não sejam aconselháveis;
e) pelas características da intervenção, se pre-
vejam situações lesivas para o Município, para a 

segurança dos utentes ou para a circulação no 
espaço público;
f) As intervenções em pavimentos com idade 
inferior a 5 anos ou em bom estado de conser-
vação, salvo em situações excecionais em face 
da imprevisibilidade da intervenção, e em con-
formidade com as condições impostas pelo Mu-
nicípio.
2 — o indeferimento é notificado ao promotor 
e contém explicitamente as razões que levaram 
a tal decisão.
3 — para efeitos de audiência prévia, o promo-
tor pode apresentar alegações ou elementos 
instrutórios adicionais num prazo máximo de 10 
dias úteis após a receção da notificação citada 
no número anterior.

Artigo 14.º
Comunicação de início dos trabalhos

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, n.º 
2, após a emissão do alvará de autorização o 
promotor deve comunicar o início dos traba-
lhos.
2 — A comunicação de início dos trabalhos 
deve indicar expressamente o dia de início e de 
termo dos trabalhos a realizar, bem como o seu 
faseamento, quando aplicável, e deve ser efe-
tuada com uma antecedência de:
a) 5 dias úteis, nos casos em que não haja lugar 
a condicionamentos ou desvios de trânsito;
b) 10 dias úteis sempre que haja lugar a condi-
cionamentos ou desvios de trânsito.
3 — Excetuam -se do disposto no número ante-
rior as intervenções de carácter urgente, previs-
tas no artigo 21.º
4 — Da comunicação de início de trabalhos pre-
vista no n.º 4 do artigo 6, devem constar os ele-
mentos referidos na alínea a) pontos I, II e vI, 
da alínea b), da alínea f) e da alínea g) do n.º 2 
do artigo 9.º 
5 — para efeitos de garantir o cumprimento do 
disposto no artigo 10.º do Código da Estrada, 
deve ser assegurada a publicitação dos condi-
cionamentos de trânsito.

Artigo 15.º
prorrogação de prazo

1 — Em quaisquer situações em que, por fac-
to não imputável ao promotor e que se mostre 
devidamente justificado, se torne impossível 
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concluir a intervenção no prazo previamente 
estipulado, deve aquele apresentar pedido de 
prorrogação de prazo para a conclusão da in-
tervenção, antes do termo do prazo inicialmen-
te concedido.
2 — o pedido deve ainda ser devidamente fun-
damentado, mostrando as razões que justifi-
quem o atraso.
3 — o Município aprecia o pedido no prazo má-
ximo de 5 dias úteis, sob pena da prorrogação 
de prazo se considerar tacitamente deferida.
4 — o deferimento da prorrogação do prazo 
para a execução dos trabalhos dá lugar a aver-
bamento ao alvará de autorização emitido.

Artigo 16.º
Suspensão dos trabalhos

1 — Sempre que por motivos devidamente jus-
tificados ou de força maior seja necessário sus-
pender os trabalhos deve o promotor comuni-
car à Câmara Municipal, indicando a duração da 
suspensão e a data prevista para o reinício dos 
trabalhos.
2 — Durante o período de suspensão, o promo-
tor deve deixar o local limpo e em condições 
que permitam a mobilidade provisória em con-
dições de segurança.
3 — A suspensão dos trabalhos não exonera o 
promotor do cumprimento da data de conclu-
são dos trabalhos, sem prejuízo da possibilida-
de prevista no artigo 15.º
4 — A suspensão da execução dos trabalhos 
deve ser comunicada à Câmara Municipal nas 
24 horas após a sua ocorrência.
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do pre-
sente artigo, o promotor deve comunicar à Câ-
mara Municipal o reinício dos trabalhos com 24 
horas de antecedência.
6 — A suspensão não comunicada ou em des-
respeito pelos deveres impostos no n.º 2 do pre-
sente artigo é considerada abandono de obra.

Artigo 17.º
Termo dos trabalhos

A autorização é válida até ao termo do prazo 
constante do respetivo alvará ou, no caso das 
obras identificadas no n.º 2 do artigo 8.º, cons-
tante da comunicação do início dos trabalhos, 
salvo se o respetivo prazo de validade for pror-
rogado de acordo com o estipulado no artigo 

15.º

Artigo 18.º
Caducidade da autorização

1 — A autorização de intervenção no espaço pú-
blico caduca:
a) Se, nos termos do artigo 12.º, n.º 2, não foi 
requerida a emissão do alvará no prazo estabe-
lecido;
b) No termo do prazo fixado no alvará de au-
torização ou das suas prorrogações, quando 
aplicável;
c) Se os trabalhos não se iniciarem no prazo in-
dicado na comunicação de início dos trabalhos, 
sem prejuízo do disposto no rJuE para as in-
tervenções no espaço público sujeitas aos pro-
cedimentos previstos naquele diploma;
d) Se as obras não iniciarem após o prazo nos 
termos do artigo 32.º;
e) Se o motivo da autorização de intervenção 
no espaço público se alterar.
2 — verificando -se a caducidade da autoriza-
ção de intervenção no espaço público, o titular 
do licenciamento pode requerer a reaprecia-
ção do pedido, sendo utilizados os elementos 
que instruíram o processo anterior, desde que 
os mesmos se mantenham válidos e a Câmara 
Municipal
entenda como necessária a conclusão daquela 
intervenção nos termos previstos no pedido.
3 — verificando -se a caducidade da autoriza-
ção de intervenção no espaço público, a Câma-
ra Municipal pode, nos termos do artigo 33.º do 
presente regulamento, determinar a execução 
dos trabalhos por substituição.
4 — No caso previsto na alínea e) do n.º 1 e sem-
pre que possível, a Câmara Municipal notifica 
o promotor para que venha apresentar os ele-
mentos instrutórios necessários à apreciação 
de novo pedido de licenciamento.

Artigo 19.º
Intervenções urgentes

1 — para efeitos do presente artigo consideram 
-se intervenções de carácter urgente:
a) As que visem afastar uma situação de perigo 
iminente;
b) As necessárias à salvaguarda da saúde e da 
segurança pública ou de privados;
c) Aquelas que visem reparar perturbações 
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existentes nas infraestruturas e que afetem a 
prestação do serviço a que se destinam.
2 — Quando se trate de intervenções cujo ca-
rácter urgente imponha a sua execução imedia-
ta o promotor pode dar início às mesmas co-
municando à Câmara Municipal até ao primeiro 
dia útil seguinte ao do seu início.
3 — Sempre que a intervenção urgente não te-
nha sido antecedida
de procedimento de autorização, e no prazo de 
48 horas a contar da comunicação referida no 
número anterior, deve o promotor apresentar 
na Câmara Municipal os elementos indicados 
nas alíneas a), b), c) e i) do n.º 3 do artigo 9.º do 
presente regulamento, para efeitos de titular a 
intervenção no espaço público.
4 — Sendo necessário o policiamento da inter-
venção, o promotor deve proceder à sua requi-
sição imediata junto da polícia Municipal, pSp 
ou gNr, antes do início da intervenção e logo 
que tome conhecimento do seu carácter urgen-
te.

Artigo 20.º
obrigações

1 — os promotores legitimados a intervir no es-
paço público ficam obrigados a cumprir o pre-
sente regulamento bem como as normas legais 
e regulamentares aplicáveis.
2 — Constituem obrigações do promotor da in-
tervenção:
a) Executar os trabalhos de acordo com as con-
dições aprovadas no âmbito do procedimento 
de autorização, dentro do prazo fixado para o 
efeito, sem prejuízo da possibilidade de prorro-
gação;
b) Tomar de imediato todas as providências 
adequadas a garantir a segurança e a minimizar 
os incómodos para os utentes do espaço públi-
co, incluindo a dos veículos que aí circulam;
c) Cumprir com o plano de ocupação da via pú-
blica;
d) Designar técnico responsável para supe-
rintender os trabalhos e responder pela boa 
execução dos mesmos, possibilitando a rápida 
resolução em caso de ocorrência de situações 
anómalas ou de exceção;
e) garantir a segurança e proteção dos traba-
lhadores e utentes do espaço público, fazendo 
cumprir o plano de segurança e saúde ou ou-

tros procedimentos de segurança aplicáveis;
f) garantir a proteção de terceiros através de 
seguro de responsabilidade civil;
g) Conservar no local da obra o alvará que titula 
a intervenção no espaço público, de modo a ser 
apresentado aos serviços de fiscalização ou de 
polícia, sempre que estes o solicitem;
h) Não intervir nas redes já existentes no espa-
ço aéreo, no solo ou subsolo sem prévia auto-
rização;
i) Não instalar apoio aéreo, armário ou qualquer 
outro equipamento sem prévia autorização;
j) proceder às entivações das valas nos casos 
em que a sua profundidade assim o obrigue;
k) garantir o cumprimento do plano de gestão 
de resíduos de Construção e Demolição;
l) Limpar o pavimento sempre que as máquinas 
transitem na via pública e transportem terras 
da obra para depósito ou estaleiro e vice-versa;
m) Manter, durante a execução dos trabalhos, o 
regular funcionamento das sarjetas, sumidouros 
e linhas de água situados na área de interven-
ção, bem como verificar, aquando da conclusão 
dos trabalhos, o perfeito estado de limpeza e 
funcionamento das mesmas;
n) Não adotar comportamentos lesivos dos di-
reitos e dos legítimos interesses dos cidadãos;
o) repor a sinalização e marcas rodoviárias 
existentes antes da intervenção;
p) Fazer os ensaios de compactação dos pa-
vimentos abertos e proceder ao cumprimento 
das regras definidas nos cadernos de encargos 
e nas especificações técnicas constantes das 
Condições Técnicas para o Espaço público;
q) Solicitar a intervenção da polícia Municipal 
ou de outros órgãos de polícia, consoante a sua 
competência territorial, nos termos do número 
seguinte.
3 — Sempre que seja indispensável a realização 
de trabalhos fora das horas normais de serviço, 
seja por interesse do promotor ou por imposi-
ção do Município, o promotor deve solicitar, por 
escrito, o acompanhamento dos mesmos, com 
a antecedência mínima de 5 dias úteis.
4 — É da exclusiva responsabilidade do promo-
tor a requisição e o pagamento dos serviços de 
policiamento exigidos.
5 — Compete às entidades gestoras de rede, ou 
empresas de comunicações eletrónicas, garan-
tir a constante manutenção das suas infraestru-



regulamentos

nº 93 | julho 2018 | BoletIm munIcIpal

106

turas, incluindo o nivelamento dos acessórios 
instalados no espaço público, tais como caixas 
de visita, sumidouros, cabeças móveis, acessos 
a válvulas de corte, armários e outros equipa-
mentos.

CApÍTuLo III
Da Execução dos Trabalhos

Artigo 21.º
responsabilidade

1 — os promotores que se encontrem legiti-
mados a intervir no espaço público são res-
ponsáveis pela reparação e indemnização de 
quaisquer danos, provocados ao Município ou 
a terceiros, decorrentes da execução das inter-
venções ou da violação do presente regula-
mento.
2 — Sempre que a intervenção no espaço públi-
co seja promovida por entidades mandatadas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), é sem-
pre a entidade mandante que responde perante 
o Município em todas as vertentes de aplicabili-
dade do presente regulamento.
3 — A verificação da existência dos danos men-
cionados no número anterior é obrigatoriamen-
te comunicada ao Município bem como aos ter-
ceiros lesados.

Artigo 22.º
regime de execução dos trabalhos

1 — Todos os trabalhos referentes a interven-
ções no espaço público devem obedecer às 
especificações técnicas constantes das Condi-
ções Técnicas aprovadas pelo Município previs-
tas no site institucional.
2 — os trabalhos devem ser executados em pe-
ríodo diurno, entre as 8 e as 20 horas, salvo as 
intervenções urgentes constantes do artigo 19.º 
do presente regulamento.
3 — podem ser executados em período notur-
no ou aos sábados, domingos e feriados os tra-
balhos previamente autorizados pela Câmara 
Municipal ou os que esta determinar, na estrita 
observância do disposto no regime legal sobre 
o ruído e desde que o promotor dos trabalhos 
assegure o seu acompanhamento técnico por 
parte dos serviços municipais competentes 
para o efeito.
4 — As despesas decorrentes do serviço ex-

traordinário prestado pelos funcionários mu-
nicipais por interesse e ou conveniência do re-
querente são debitadas ao promotor de acordo 
com o estabelecido no regulamento de Taxas 
e outras receitas do Município de vila Nova de 
gaia.
5 — o levantamento do pavimento e a abertura 
de valas para a construção, instalação, manu-
tenção, reparação, alteração ou substituição de 
infraestruturas no subsolo é executado por tro-
ços inferiores a 50 metros, dependendo do lo-
cal e das determinações do Município, as quais 
têm em consideração as características técni-
cas da obra, salvo quando tecnicamente não for 
viável a sua implementação.
6 — os trabalhos referidos no número ante-
rior devem ser executados de forma a minimi-
zar, tanto quanto possível, a área necessária às 
obras, com vista a reduzir os prejuízos resultan-
tes para a circulação de pessoas e veículos.
7 — Em casos especiais, designadamente arrua-
mentos estreitos, de tráfego intenso ou trajetos 
de circulação de pessoas com mobilidade con-
dicionada, nos quais os trabalhos provoquem 
perturbações de trânsito, quer diurno, quer no-
turno, pode o Município determinar um limite 
inferior ao mencionado no n.º 5 para a extensão 
da trincheira.

Artigo 23.º
Acesso a infraestruturas já existentes

1 — o acesso a infraestruturas que integrem a 
rede de distribuição de energia elétrica depen-
de da aprovação da concessionária de rede, 
que deverá permitir a sua utilização até ao limi-
te regulamentar.
2 — o acesso a infraestruturas aptas ao aloja-
mento de redes de comunicações eletrónicas 
deverá obedecer às regras estabelecidas em le-
gislação específica.
3 — As ligações para uso exclusivo do Municí-
pio e que se destinem a utilização no âmbito 
dos sistemas nacional, regional ou municipal de 
proteção civil ou equiparados, prevalecem so-
bre as demais.

Artigo 24.º
Localização das redes a instalar

1 — A localização das redes a instalar no subso-
lo deve respeitar a legislação em vigor quanto 
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à localização e afastamento das várias infraes-
truturas.
2 — Nos arruamentos novos ou reconstruídos 
pode o Município, por sua iniciativa ou dos in-
teressados, apresentar projetos de galerias téc-
nicas, com esquema próprio da localização das 
condutas para a instalação das infraestruturas, 
nomeadamente de água, distribuição de ener-
gia elétrica e de gás, e comunicações eletróni-
cas.
3 — A execução de galerias prevista no núme-
ro anterior carece de anúncio de construção de 
acordo com legislação específica no que toca a 
infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas.
4 — As empresas de comunicações eletrónicas 
podem associar –se às obras projetadas, supor-
tando a quota -parte do custo de investimento 
correspondente ao diferencial que a sua asso-
ciação vier a originar.
5 — A transferência das infraestruturas no es-
paço aéreo, solo ou subsolo para as galerias e 
respetivos ramais são da responsabilidade dos 
promotores, tal como os seus custos, e deve 
ser realizado em prazo a definir pelo Município 
após a execução das galerias técnicas.
6 — As infraestruturas aéreas devem ser elimi-
nadas, num prazo a definir aquando da conclu-
são das obras, caso o arruamento já tenha sido 
dotado de infraestruturas no subsolo.
7 — Não serão autorizados pedidos de execu-
ção de redes aéreas, exceto por motivos fun-
damentados, em locais onde já não existam in-
fraestruturas dessa natureza.
8 — para efeitos de cumprimento do disposto 
nos números anteriores, qualquer sublocação 
de redes deve ser comunicada ao Município a 
partir da data da celebração dos competentes 
contratos pelas entidades concessionárias.

Artigo 25.º
Intervenção nos pavimentos

1 — Sempre que se verifiquem intervenções nos 
pavimentos do espaço público, o levantamen-
to e a reposição de pavimento em betuminoso 
deve ser executado segundo os esquemas defi-
nidos no Anexo II do presente regulamento, do 
qual faz parte integrante.
2 — Nos pavimentos em betonilha ou betão 
deve ser abrangida toda a largura da interven-

ção até às juntas mais próximas.
3 — A reposição de pavimentos revestidos com 
materiais diferentes dos anteriores números 
deve ser efetuada com materiais da mesma 
natureza e características dos existentes, salvo 
obrigação diversa que conste do alvará de li-
cenciamento, na área afetada pela intervenção 
acrescida da largura necessária por forma a ga-
rantir o regular reperfilamento, de acordo com 
as melhores técnicas e as boas práticas da arte 
de construir.
4 — Excetuam -se do disposto nos números an-
teriores as situações em que se verifique um in-
vestimento desproporcionado na reposição do 
pavimento, ou o seu bom estado não o aconse-
lhe, devendo estas ser decididas casuisticamen-
te pelo Município, após audição do promotor.
5 — No caso do alvará prever a execução de vá-
rias intervenções no subsolo a executar em mo-
mentos distintos, ou por outro motivo de força 
maior que impeça a pavimentação definitiva 
logo após a execução dos trabalhos no subsolo, 
deve a zona de intervenção ser provisoriamen-
te reposta com cubos de granito de dimensão 
11×11 ou com betuminoso a frio.
6 — uma vez concluídos todos os trabalhos no 
subsolo ou cessado o motivo de força maior re-
ferido no número anterior deve proceder–se à 
imediata pavimentação definitiva.

Artigo 26.º
painéis de informação e de identificação das 

obras
1 — Antes do início dos trabalhos, e desde que 
os mesmos tenham um prazo de execução igual 
ou superior a 15 dias, o promotor está obriga-
do a colocar, em cada uma das suas frentes de 
obra e de forma bem visível, painéis informati-
vos que deverão permanecer até à sua conclu-
são.
2 — os painéis informativos contêm os seguin-
tes dados:
a) Identificação do promotor da intervenção;
b) Identificação da empresa que vai proceder à 
execução dos trabalhos;
c) Datas de início e conclusão dos trabalhos;
d) Tipo de obra a executar;
e) Menção obrigatória da expressão «pedimos a 
sua compreensão. Seremos breves.» ou similar.
3 — No caso de obras urgentes e desde que 
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as mesmas não se prolonguem por prazo supe-
rior a 5 dias, admite -se a colocação, de modo 
bem visível, de qualquer forma de identificação 
do promotor responsável pelos respetivos tra-
balhos, sem necessidade de quaisquer outros 
elementos.
4 — os painéis devem ter as dimensões míni-
mas de 0,60 m por 0,60 m.
5 — os painéis devem ser retirados da obra 
imediatamente após a conclusão dos respeti-
vos trabalhos.

Artigo 27.º
Sinalização temporária

1 — É da responsabilidade do promotor o cum-
primento do projeto de sinalização temporária 
e a colocação no local dos sinais e marcas con-
siderados necessários para garantir a segurança 
de peões e viaturas e o acesso às propriedades, 
devendo a sua colocação ser prévia ao início
dos trabalhos e situar -se em locais bem visíveis 
e em toda a extensão da área de intervenção.
2 — os sinais que eventualmente se danifiquem 
ou desapareçam durante o decurso dos tra-
balhos devem ser imediatamente substituídos 
pelo promotor.
3 — A sinalização de carácter temporário e a 
sua colocação, bem como todos os dispositivos 
de segurança, constituem encargo do promo-
tor.
4 — os acidentes ou danos que afetem terceiros, 
em virtude da falta ou deficiência de sinalização 
rodoviária são da exclusiva responsabilidade do 
titular do alvará ou entidade executante.

Artigo 28.º
Medidas de segurança

1 — Todos os trabalhos devem ser executados 
de modo a garantir convenientemente a circu-
lação de viaturas e de peões, quer nas faixas 
de rodagem, quer nos passeios, devendo, para 
tal, ser adotadas todas as medidas de carácter 
provisório indispensáveis à segurança e como-
didade dos utentes, nomeadamente:
a) utilização de chapas metálicas ou passadi-
ços de madeira para acesso às propriedades;
b) proteção das valas, que venham a ser aber-
tas até à limpeza final da obra, com dispositivos 
adequados, nomeadamente guardas, grades, 
redes, rodapés em madeira ou fitas plásticas 

refletoras;
c) Construção de passadiços de madeira ou de 
outro material adequado para atravessamento 
de peões nas zonas das valas, sempre que ne-
cessário;
d) Sinalização luminosa durante a noite, de avi-
so aos transeuntes e veículos circulantes de 
aproximação de perigo.
2 — Sempre que haja ocupação dos passeios 
tem de ser criada uma passagem para peões 
convenientemente vedada com elementos 
apropriados e que confiram segurança aos 
utentes ou ser construídos passadiços de ma-
deira ou de outro material, devidamente prote-
gidos com
guarda corpos.

Artigo 29.º
Depósito e armazenamento de materiais

Não é permitido o depósito de materiais neces-
sários à execução de obras ou produtos delas 
provenientes no espaço público, exceto quando 
haja lugar à montagem de estaleiro previamen-
te aprovado pelos serviços municipais compe-
tentes para o efeito.

Artigo 30.º
Continuidade dos trabalhos

os trabalhos objeto de intervenção devem rea-
lizar -se continuamente e sem interrupções, de 
forma a que decorram nos termos previamente 
aprovados e em ritmo acelerado, salvo por mo-
tivo de força maior ou nos casos devidamente 
justificados e aceites pela Câmara Municipal.

Artigo 31.º
Limpeza da zona dos trabalhos

1 — Durante a execução dos trabalhos, o pro-
motor deve:
a) Assegurar que o local dos trabalhos se man-
tém em adequado estado de limpeza, de modo 
a garantir a segurança e minimizar incómodos 
aos utentes e moradores, bem como reduzir o 
impacto visual
negativo;
b) Assegurar a limpeza dos sistemas de drena-
gem de águas residuais existentes na zona dos 
trabalhos e nas zonas limítrofes afetadas pela 
intervenção, até a sua conclusão.
2 — os resíduos resultantes da escavação ou 
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da abertura de valas e trincheiras, se reutilizá-
veis, devem ser convenientemente arrumados, 
preferencialmente em contentores (rígidos ou 
flexíveis) para uso em reposição e se não re-
cuperáveis serão imediatamente removidos do 
local da obra até ao final do dia a que os traba-
lhos se reportam, devendo o espaço envolvente 
às valas ficar convenientemente limpo.
3 — uma vez terminada a obra, não pode fi-
car abandonado qualquer material sobrante 
no local dos trabalhos, devendo ser igualmen-
te retirados os painéis identificativos e toda a 
sinalização temporária previamente colocada, 
repondo a sinalização definitiva anteriormente 
existente.
4 — Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, o promotor deve cumprir com todas as 
obrigações decorrentes do regime de resíduos 
de construção e demolição, nos termos da le-
gislação em vigor.

CApÍTuLo III
verificação dos Trabalhos, garantia da obra e 

Caução

Artigo 32.º
Conclusão e receção provisória dos trabalhos

1 — Salvo o disposto no número seguinte, a con-
clusão dos trabalhos deve ocorrer na data refe-
rida no respetivo alvará.
2 — Nos casos em que a conclusão dos traba-
lhos ocorra em data anterior ao previsto o pro-
motor deve comunicar o seu termo até ao pri-
meiro dia útil subsequente ao seu término.
3 — A receção provisória dos trabalhos é sem-
pre antecedida de visita técnica a realizar pelos 
serviços municipais, com o objetivo de verificar 
a conformidade dos trabalhos com o projeto de 
intervenção aprovado e ou condicionantes im-
postas no alvará de autorização.
4 — Em prazo não superior a 15 dias úteis, con-
tados a partir da comunicação do termo dos 
trabalhos, os serviços municipais competentes 
comunicarão ao promotor a decisão relativa à 
receção provisória da intervenção.
5 — A comunicação a que se refere o número 
anterior deve conter informação sobre:
a) o modo como se encontram cumpridas as 
obrigações estipuladas no alvará de autoriza-
ção, identificando, nomeadamente, os defeitos 

da intervenção;
b) Quaisquer condições que o Município julgue 
necessário impor, nos termos do presente re-
gulamento ou alvará emitido, bem como o pra-
zo para o seu cumprimento.
6 — No caso de serem identificados defeitos na 
intervenção que impeçam, no todo ou em parte, 
a receção provisória da mesma, a especificação 
de tais defeitos na comunicação é acrescida da 
declaração de não receção da intervenção ou 
da parte da mesma que não estiver em condi-
ções de ser recebida e dos respetivos funda-
mentos.

Artigo 33.º
Incumprimento

1 — Em caso de abandono da obra ou de incum-
primento das condicionantes impostas para a 
realização dos trabalhos, a Câmara Municipal 
notifica o promotor para dar continuidade à 
obra ou corrigir as irregularidades detetadas, 
sendo -lhe concedido um prazo razoável para 
reiniciar
os trabalhos ou corrigir irregularidades.
2 — Terminado o prazo estipulado no número 
anterior sem que tenham sido cumpridas as 
exigências elencadas na notificação, a Câmara 
Municipal pode optar pela execução dos referi-
dos trabalhos, diretamente ou por intermédio 
de terceiro, nos termos dos números seguintes, 
correndo os respetivos encargos por conta do 
promotor.
3 — Sem prejuízo do eventual direito de indem-
nização que decorrer da prática de factos ilíci-
tos, culposos ou não, bem como da possibilida-
de de acionar a caução prestada, a substituição 
pode ocorrer nomeadamente nos seguintes ca-
sos:
a) Na sequência da caducidade da autorização 
sempre que se considere de interesse público 
a conclusão da intervenção no espaço público;
b) para reposição das condições de segurança 
dos utentes do espaço público ou de bens do 
espaço público ou privado do Município ou de 
terceiros;
c) para reparação de danos causados pela rea-
lização das obras, designadamente nos pavi-
mentos, em espaços verdes de utilização co-
letiva, bem assim para reparação de outras 
infraestruturas danificadas em consequência da 
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intervenção;
d) Quando se verifique uma suspensão da obra 
não prevista ou não autorizada ou esteja aban-
donada por período de tempo superior a 15 
dias;
e) para reparação das anomalias resultantes 
da deficiente execução dos trabalhos de repo-
sição dos pavimentos quando o promotor não 
os execute nos prazos ou em cumprimento das 
condições impostas no alvará e no presente re-
gulamento.

Artigo 34.º
Defeitos

1 — As intervenções que não se apresentem em 
boas condições, quer no momento da vistoria 
para efeitos de receção provisória, definitiva ou 
durante o período de garantia, devem ser retifi-
cadas pelo promotor, para o efeito devidamen-
te notificado, sendo -lhe concedido um prazo 
razoável para os corrigir.
2 — Se a correção dos defeitos não for execu-
tada no prazo fixado, a Câmara Municipal pode 
optar pela execução dos referidos trabalhos, 
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos 
termos do artigo 33.º,
correndo os respetivos encargos por conta do 
promotor.
3 — Logo que os trabalhos de correção dos de-
feitos se mostrem concluídos o promotor deve 
comunicá-lo imediatamente aos serviços com-
petentes, que efetuarão nova visita e emissão 
de parecer.
4 — os encargos decorrentes do procedimento 
previsto no n.º 2 do presente artigo e no arti-
go 33.º serão calculados segundo o estipulado 
no regulamento de Taxas e outras receitas do 
Município de vila Nova de gaia.

Artigo 35.º
Telas finais e registo

1 — Sempre que considere necessário, a Câmara 
Municipal pode exigir aos titulares das infraes-
truturas que intervenham no espaço público a 
apresentação, no serviço municipal competen-
te, no prazo máximo de 30 dias após a conclu-
são da intervenção ou dos trabalhos, de telas 
finais
e plantas de cadastro, os quais procedem ao 
seu registo informático e à sua devida georre-

ferenciação, salvo quando a entidade já dispo-
nibiliza o acesso ao respetivo cadastro informá-
tico atualizado.
2 — o cadastro das infraestruturas instaladas 
no espaço público deve conter as coordenadas 
georreferenciadas de todos os equipamentos, 
acessórios, condutas, cabos, caixas, valas, câ-
maras de visita e armários das diversas infraes-
truturas identificadas com simbologia explícita 
em
legenda segundo as normas técnicas vigentes.
3 — As telas finais devem representar de modo 
rigoroso o limite do espaço público interven-
cionado e a caracterização final dos pavimen-
tos, incluindo os materiais aplicados.

Artigo 36.º
prazo de garantia e receção definitiva

1 — o prazo de garantia da intervenção é fixa-
do em 5 anos ou outro estipulado aquando da 
autorização, a contar da data da receção pro-
visória.
2 — uma vez decorrido o prazo referido no nú-
mero anterior, os serviços municipais compe-
tentes para o efeito, por iniciativa própria ou 
por solicitação do promotor, procederão à vi-
sita ao local para efeitos de receção definitiva.
3 — A receção definitiva ocorre se, decorrido o 
respetivo prazo de garantia, a intervenção não 
apresentar defeitos da responsabilidade do 
promotor.
4 — As intervenções que não se apresentem em 
boas condições durante o período de garantia 
deverão ser retificadas no prazo a estipular pela 
Câmara Municipal.
5 — São aplicáveis à vistoria e comunicação de 
receção definitiva, os preceitos que regulam a 
receção provisória quanto às mesmas matérias.

Artigo 37.º
Caução

1 — Sem prejuízo do disposto no rJuE e sem-
pre que daquele diploma não resulte essa obri-
gação, a Câmara Municipal pode exigir aos 
responsáveis pela realização das intervenções 
no espaço público a prestação de uma caução 
para garantir a boa execução dos trabalhos, 
sendo que:
a) A caução será prestada através de depósito 
na Câmara Municipal, garantia bancária ou se-
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guro caução;
b) o montante da caução será igual ao valor 
da estimativa orçamental relativa aos trabalhos 
no espaço público, a apresentar pelo promo-
tor, podendo ser revisto pela Câmara Municipal, 
não podendo ser inferior a 500,00€;
c) Decorrido o prazo de garantia dos trabalhos 
serão restituídas as quantias retidas e promo-
ver -se -á a extinção da caução prestada.
2 — A Câmara Municipal decide sobre a presta-
ção da caução no momento da apreciação do 
pedido, notificando o promotor dessa decisão 
e dos fundamentos que a suportam, nos termos 
do disposto no artigo 10.º do presente regula-
mento.
3 — Estão isentas da prestação de caução as 
empresas municipais.
4 — São fundamento para a decisão de presta-
ção de caução:
a) A intervenção no espaço público, pela sua lo-
calização e relevância, possa prejudicar o bem 
-estar dos cidadãos e a sua qualidade de vida;
b) A proximidade da área intervencionada a in-
fraestruturas de impacto relevante na área do 
Município;
c) A potencial lesividade da execução da inter-
venção no espaço público da qual possam re-
sultar prejuízos relevantes e significativos para 
o Município ou para os cidadãos que seja ne-
cessário acautelar.
d) A inexistência de meios alternativos de ga-
rantia que possam existir.
5 — A estimativa orçamental referida na alínea 
b) do n.º 1 é calculada mediante o custo dos 
trabalhos e outras despesas inerentes à inter-
venção definidos no regulamento de Taxas e 
outras receitas do Município de
vila Nova de gaia.
6 — Em situações atendíveis, devidamente fun-
damentadas pelo promotor e autorizadas pela 
Câmara Municipal, a caução a prestar nos ter-
mos dos números anteriores poderá ser reduzi-
da em função dos trabalhos que se pretendem 
executar.
7 — A caução é acionada sempre que o pro-
motor da intervenção não proceda à reparação 
previamente exigida pelo Município no prazo 
concedido.
8 — Só serão restituídas as quantias retidas a 
título de caução, promovendo -se a sua extin-

ção, uma vez decorrido o prazo de garantia da 
obra, sem prejuízo de, decorridos 2 anos após a 
conclusão dos trabalhos, poder ser reduzido o 
seu montante desde que em quantia inferior a 
50 % do valor inicial.
9 — Mediante acordo celebrado entre a Câmara 
Municipal e as entidades indicadas no artigo 7.º, 
alíneas b) e c), a prestação de caução pode ser 
efetuada de uma única vez com base na esti-
mativa do valor global das intervenções efetua-
das, pela mesma entidade, no ano civil anterior.

CApÍTuLo Iv
Fiscalização e Embargo

Artigo 38.º
Fiscalização

1 — A fiscalização do presente regulamento 
compete à polícia municipal e aos serviços mu-
nicipais competentes para o efeito.
2 — Na apreciação dos processos de interven-
ção nas redes de infraestruturas subterrâneas e 
na coordenação, supervisão e fiscalização des-
ses trabalhos pode a Câmara Municipal, além 
das entidades e serviços competentes, recorrer 
a entidades externas com competência técnica 
adequada.
3 — A fiscalização municipal verifica o cumpri-
mento de todos os preceitos normativos e cons-
trutivos relacionados com o objeto da autori-
zação, sendo que qualquer teste ou ensaio de 
campo ou laboratorial que entenda necessário 
realizar, tendo em vista a verificação e a garan-
tia da qualidade dos materiais ou da execução 
dos trabalhos, será custeado pelo promotor.
4 — A fiscalização é realizada de forma alea-
tória e sem aviso prévio, salvo na reposição de 
pavimentos, para a qual se torna obrigatória a 
comunicação pelo titular do alvará, com a ante-
cedência mínima de 24 horas.
5 — os elementos fiscalizadores podem recor-
rer às autoridades policiais, sempre que neces-
sitem, para o desempenho célere e eficaz das 
suas funções.

Artigo 39.º
Embargo

1 — A Câmara Municipal pode embargar qual-
quer intervenção que decorra no espaço públi-
co quando estejam a ser executadas:
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a) Sem o necessário alvará de autorização;
b) Em desconformidade com as respetivas con-
dicionantes impostas na autorização;
c) Em violação das normas legais e regulamen-
tares aplicáveis.
2 — Em caso de embargo da obra devem ser 
executados pelo promotor todos os trabalhos 
necessários para que a mesma esteja em con-
dições de não constituir perigo de qualquer na-
tureza.
3 — o embargo da intervenção é notificado ao 
promotor e ao responsável pela intervenção.
4 — Ao embargo referido no presente artigo 
são aplicadas as disposições constantes no ar-
tigo 34.º, nomeadamente no que concerne à 
substituição do promotor por parte da Câmara 
Municipal.
5 — o embargo e a respetiva tramitação se-
guem o regime previsto na legislação em vigor, 
nomeadamente, no rJuE.

Artigo 40.º
reposição da legalidade

1 — A Câmara Municipal está obrigada a adotar 
as medidas necessárias à reposição da legali-
dade sempre que se verifique a execução de 
intervenções no espaço público nos termos do 
número um do artigo anterior.
2 — Se a intervenção no espaço público se en-
contrar em conformidade com as normas legais 
e regulamentares aplicáveis, ou se a mesma for 
possível, a Câmara Municipal notifica o respon-
sável pela sua execução para, no prazo de 30 
dias, apresentar pedido de autorização, instruí-
do com os elementos constantes do artigo 9.º 
do presente regulamento.
3 — Quando se verifique que a intervenção no 
espaço público não pode ser autorizada, a Câ-
mara Municipal determina a reposição do terre-
no nas condições em que se encontrava antes 
da data de início dos trabalhos, indicando um 
prazo razoável para o efeito.
4 — A ordem de reposição a que se refere o nú-
mero anterior é antecedida de audição prévia 
do responsável pela execução dos trabalhos, 
que dispõe do prazo de 10 dias úteis a contar 
da notificação para se pronunciar sobre a mes-
ma.
5 — Nos termos do artigo 33.º do presente 
regulamento, a Câmara Municipal pode subs-

tituir -se ao responsável pelos trabalhos, quer 
na conclusão dos trabalhos que se encontrem 
em conformidade com as normas legais e re-
gulamentares sempre que a mesma se revele 
fundamental para o interesse público, quer na 
reposição do terreno.
6 — Do presente artigo decorrem custos para o 
responsável pelos trabalhos.

TÍTuLo III
Sanções e Disposições Finais

CApÍTuLo I
regime Sancionatório

Artigo 41.º
Contraordenações

1 — Constituem contraordenações, puníveis 
com coima, as seguintes infrações:
a) A execução de obras ou de outras interven-
ções no espaço público sem alvará de autori-
zação municipal, salvo no caso de intervenções 
urgentes cujo prazo de comunicação ainda não 
tenha findado;
b) A execução de intervenções no espaço pú-
blico em desacordo com as condições impostas 
no pedido de autorização e ou nas condições 
técnicas da Câmara Municipal;
c) A falta de comunicação aos serviços muni-
cipais competentes, para além do primeiro dia 
útil seguinte ao do início da intervenção com 
carácter urgente;
d) A não colocação da placa identificadora da 
intervenção nos termos do artigo 28.º;
e) A falta ou deficiente colocação de sinaliza-
ção temporária, quando exigível;
f) A inobservância das medidas de segurança;
g) A falta de comunicação do início dos traba-
lhos;
h) A falta de limpeza do local da intervenção;
i) A falta de comunicação à Câmara Municipal 
da ocorrência de anomalias na realização da in-
tervenção, nomeadamente a interceção ou ro-
tura de infraestruturas, a interrupção dos traba-
lhos ou o reinício dos mesmos;
j) o incumprimento do prazo de conclusão dos 
trabalhos de acordo com as condicionantes im-
postas e a data constante do alvará de autori-
zação;
k) A não entrega das telas finais, quando exigi-
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das;
l) o prosseguimento dos trabalhos cujo embar-
go tenha sido ordenado pela Câmara Municipal.
2 — Nos casos previstos nas alíneas a), b), f), h) 
e l) do número anterior, os montantes mínimo 
e máximo da coima são fixados entre 1.000 e 
5.000 euros, reduzindo -se a metade quando 
se trate de pessoa singular.
3 — A contraordenação prevista na alínea e) do 
n.º 1 é punível de acordo com o n.º 2 do artigo 
80.º do regulamento de Sinalização de Trânsi-
to.
4 — As contraordenações previstas nas res-
tantes alíneas do n.º 1 são puníveis com coima 
de 500 a 2500 euros, reduzindo -se a metade 
quando se trate de pessoa singular.
5 — A aplicação das coimas previstas neste arti-
go não dispensa os infratores da obrigatorieda-
de da correção das irregularidades praticadas.
6 — o regime ora previsto não exime ainda as 
entidades responsáveis de indemnizar os even-
tuais lesados pelos prejuízos causados, inde-
pendentemente de culpa, nos termos gerais do 
direito, seja no âmbito da responsabilidade civil 
ou da responsabilidade criminal.

Artigo 42.º
Instrução dos processos e aplicação de coimas
Compete ao presidente da Câmara Municipal, 
com a faculdade de delegação em qualquer 
dos restantes membros do executivo, determi-
nar a instauração de processos de contraorde-
nação e aplicar as coimas correspondentes nos 
termos da lei.

Artigo 43.º
Sanções acessórias

Sem prejuízo da aplicação das coimas previstas 
no artigo 41.º, são ainda aplicáveis as seguintes 
sanções acessórias, a determinar em função da 
gravidade da infração e da culpa do agente:
a) Suspensão ou revogação da autorização;
b) Interdição do exercício da atividade no Mu-
nicípio;
c) privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado pelo órgão competente do Municí-
pio.

CApÍTuLo II
Disposições Finais

Artigo 44.º
Contagem de prazos

os prazos indicados no presente regulamento, 
salvo disposição em contrário, contam -se em 
dias seguidos, incluindo sábados, domingos e 
feriados.

Artigo 45.º
Taxas

1 — pela intervenção no espaço público são de-
vidas as taxas fixadas na Tabela Anexa ao re-
gulamento de Taxas e outras receitas em vigor 
no Município.
2 — As disposições respeitantes à liquidação, 
cobrança, pagamento e fundamentação econó-
mico -financeira das taxas devidas, encontram –
se previstas no regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia.
3 — Sem prejuízo do número anterior é admiti-
da a possibilidade de depósito financeiro a fa-
vor da Câmara Municipal de vila Nova de gaia 
por forma a liquidar as taxas correspondentes 
aos pedidos que as entidades preveem execu-
tar.

Artigo 46.º
Contratos, acordos, concessões e protocolos

A Câmara Municipal de vila Nova de gaia obe-
dece ao disposto no presente regulamento e 
na demais legislação em vigor quando esteja 
em causa a celebração de contratos, acordos, 
concessões e protocolos cujo objeto se enqua-
dre no seu âmbito.

Artigo 47.º
Legislação subsidiária

Em tudo o que não esteja especialmente previs-
to no presente regulamento, aplica -se subsi-
diariamente o regime Jurídico da urbanização 
e Edificação, o Código dos Contratos públicos, 
o Código da Estrada, o regulamento de Sinali-
zação de Trânsito, o regime das Acessibilida-
des e demais legislação em vigor.

Artigo 48.º
Interpretação e integração de lacunas

os casos omissos e as dúvidas suscitadas na in-
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terpretação e na aplicação do presente regula-
mento são resolvidos por recurso aos critérios 
legais de interpretação e integração de lacunas.

Artigo 49.º
Norma revogatória

1 — É revogado o regulamento de Intervenções 
na via pública do Município de vila Nova de 
gaia, em vigor.
2 — São revogadas as normas de outros regu-
lamentos municipais que se oponham ou sejam 
incompatíveis com o presente regulamento.

Artigo 50.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais.

ANEXo I

ANEXo II

(a que se refere o artigo 25.º do regulamento)
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E.2.3. REGulAMENTo MuNICIPAl DA REDE 
DE hoRTAS uRBANAS
procede à aprovação do regulamento Munici-
pal da rede de hortas urbanas
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 
21 de maio de 2018, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
14 de junho de 2018, deliberaram aprovar, após 
consulta pública, o regulamento Municipal da 
rede de hortas urbanas, que se publica, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 
139.º do Código do procedimento Administrati-
vo, o qual entra em vigor 30 dias após a sua pu-
blicação no Diário da república, sem prejuízo 
de tal publicação ser igualmente feita no Bole-
tim Municipal e na Internet no sítio institucional 
do Município.
28 de junho de 2018. — o presidente da Câma-

ra, Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
o projeto rede de hortas urbanas visa dotar 
o Município de vila Nova de gaia de uma ver-
tente comunitária dirigida aos munícipes que 
pretendam utilizar parcelas de terreno para a 
implementação de culturas hortícolas, de for-
ma a melhorar a condição de vida do agregado 
familiar na vertente da subsistência alimentar 
saudável.
o presente regulamento visa proporcionar o 
contacto do homem com a natureza de forma 
a melhorar a qualidade de vida humana, social 
e ambiental dos munícipes e pretende abranger 
áreas pertencentes ao domínio municipal voca-
cionadas para a prática da agricultura urbana 
sustentável, orientando -se pelos princípios es-
tratégicos a seguir designados:
a) promoção da melhoria da qualidade de vida;
b) Incentivo a práticas ambientais sustentáveis;
c) promoção da agricultura urbana sustentável 
e contacto com a terra e com a natureza;
d) Incentivo à produção de alimentos saudáveis 
para auto consumo;
e) promoção da interação social;
f) promoção e conjugação de novas atividades 
recreativas ao ar livre;
g) Inovação na utilização de espaço livre em 
contexto urbano;
h) promoção do bem-estar físico e psíquico da 
população;
i) Contribuição para o orçamento familiar;
j) promoção da educação ambiental através de 
ações de formação;
k) Manutenção da salubridade e tratamento 
dos terrenos.
Com o presente regulamento pretende-se dis-
ciplinar o uso do solo e estabelecer regras para 
a atribuição e utilização de talhões, de modo 
a corresponder à satisfação das necessidades 
dos munícipes, e também, no âmbito das preo-
cupações ambientais, assegurar uma correta 
gestão e manutenção da salubridade e trata-
mento dos terrenos municipais.
o presente regulamento é elaborado ao abri-
go do artigo 241.º da Constituição da república 
portuguesa, nos termos do disposto nas alíneas 
d),k) e h) do n.º 2 do artigo 23.º, conjugadas 
com as alíneas g), t), u) e v) do n.º 1 do arti-
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go 33.º todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, que estabelece o regime Jurídico das 
Autarquias Locais, bem como nos termos dos 
artigos 135.º a 147.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro.
o presente regulamento foi objeto de consulta 
pública, para recolha de sugestões nos termos 
do artigo 101.º, n.º 1 do Código do procedimento 
Administrativo.
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.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da república 
portuguesa 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 regu-
lamento:

CApÍTuLo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abri-
go do artigo 241.º da Constituição da república 
portuguesa, nos termos do disposto nas alíneas 
d),k) e h) do n.º 2 do artigo 23.º, conjugadas 
com as alíneas g), t), u) e v) do n.º 1 do artigo 
33.º todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, que estabelece o regime Jurídico 
das Autarquias Locais.

Artigo 2.º
objeto

1 — o presente regulamento estabelece as nor-
mas sobre o acesso e a utilização dos espaços 
de cultivo integrados no âmbito do projeto 
rede de hortas urbanas do Município de vila 
Nova de gaia.
2 — Sem prejuízo da inclusão de novos espaços, 
por deliberação da Câmara Municipal, fazem 
atualmente parte da rede de hortas urbanas 
do Município de vila Nova de gaia, as hortas 
constantes do Anexo a este regulamento, que 

dele faz parte integrante.

Artigo 3.º
âmbito de aplicação

1 — o presente regulamento aplica -se a qual-
quer cidadão que resida ou exerça a sua profis-
são no Concelho de vila Nova de gaia.
2 — os interessados poderão sê -lo a título in-
dividual ou coletivo, devendo em qualquer das 
situações ser indicado um responsável com ida-
de nunca inferior a dezoito anos.

Artigo 4.º
Finalidades

o presente regulamento visa prosseguir os se-
guintes objetivos:
a) Apoiar o desenvolvimento de hábitos ali-
mentares saudáveis;
b) promover atividades familiares relacionadas 
com o meio ambiente;
c) promover o uso e ocupação dos solos férteis 
através do incentivo a modos de produção e 
práticas agrícolas ambientalmente adequadas;
d) Incentivar a requalificação ambiental de ter-
renos municipais expectantes, mantendo-os 
limpos e produtivos;
e) valorizar o espírito comunitário na utilização 
dos espaços do domínio público e na manuten-
ção dos mesmos;
f) promover a utilização da compostagem ca-
seira e sensibilizar para a importância da redu-
ção dos resíduos;
g) Sensibilizar ambiental e socialmente a comu-
nidade;
h) reforçar o apoio social às famílias economi-
camente desfavorecidas do Município;
i) Contribuir para o orçamento das famílias, en-
quanto fonte de subsistência complementar.

Artigo 5.º
Definições

para efeitos do presente regulamento entende 
-se por:
a) hortas — Espaços divididos em talhões e de-
dicados à prática agrícola, de acordo com os 
princípios da agricultura sustentável, que serão 
disponibilizados às pessoas interessadas numa 
perspetiva de convivência familiar e de partilha 
comunitária;
b) Talhão — Fração de terreno fisicamente de-
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marcado para a exploração agrícola;
c) Entidade gestora da horta — Entidade indi-
cada pela Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia responsável pela gestão da horta;
d) utilizador — pessoa ou entidade que cultiva 
e mantém o talhão que lhe foi atribuído culti-
vado, seguindo os princípios das boas práticas 
agrícolas, durante o prazo estabelecido;
e) Formador — pessoa com formação em am-
biente, agricultura ou áreas similares e expe-
riência na área da formação, responsável pela 
administração de formação aos utilizadores;
f) Formando — pessoa que frequenta as ações 
de formação, com vista a adquirir competên-
cias, de modo a praticar agricultura sustentável.

Artigo 6.º
procedimento

1 — Qualquer cidadão que resida ou exerça a 
sua profissão no Concelho de vila Nova de gaia 
pode candidatar -se, através de inscrição, à 
atribuição de um talhão para cultivar legumes, 
hortaliças e outras espécies vegetais, preferen-
cialmente para consumo próprio.
2 — A inscrição poderá ser efetuada, nos prazos 
para o efeito devidamente publicitados, atra-
vés do sítio http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/
ambiente/hortas-urbanas/, presencialmente no 
gabinete de Atendimento ao Munícipe, nas res-
petivas Juntas de Freguesia ou nas instalações 
do
Solar Condes de resende.
3 — A seleção dos candidatos à utilização dos 
talhões disponíveis é feita pela entidade gesto-
ra da horta em articulação com a Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, tomando como 
referência a lista de inscrições e os critérios re-
feridos no número seguinte.
4 — A entidade gestora faz a seleção dos can-
didatos para cada talhão, tendo em conside-
ração a tipologia da horta e priorizando crité-
rios como a situação económica mais difícil, a 
ordem de inscrição e a maior proximidade ao 
local de residência/trabalho do candidato, no 
quadro das finalidades previstas no artigo 3.º
5 — É disponibilizado um talhão por agregado 
familiar, exceto em situações em que existam 
talhões excedentes e o candidato demonstre 
ter capacidade para cuidar de outras parcelas e 
ter necessidade dos produtos aí cultivados para 

consumo próprio.
6 — A situação económica do candidato a que 
alude o n.º 4 do presente artigo é aferida atra-
vés do rendimento mensal do candidato e do 
seu agregado familiar, calculado nos termos do 
guia prático Condições de recurso do Instituto 
da segurança Social, I. p.

CApÍTuLo II
Direitos e obrigações

Artigo 7.º
Direitos dos utilizadores

1 — Nos termos do presente normativo, os utili-
zadores têm direito a utilizar um talhão de ter-
reno cultivável, inserido num espaço com pon-
to de água de utilização comum, disponível no 
horário estabelecido pela entidade gestora da 
horta, para cultivar quaisquer produtos hortíco-
las, nomeadamente, hortaliças e legumes, ervas 
aromáticas, condimentares ou medicinais, po-
tenciando a rotação de culturas e respeitando 
os respetivos ciclos, de acordo com os princí-
pios da agricultura sustentável.
2 — As estacarias devem ser utilizadas de forma 
a evitar sombreamento sobre os talhões adja-
centes.

Artigo 8.º
obrigações dos utilizadores

No âmbito do presente regulamento consti-
tuem obrigações dos utilizadores:
a) Frequentar uma ação de formação em agri-
cultura sustentável e em compostagem;
b) utilizar apenas técnicas e princípios da agri-
cultura sustentável;
c) Cumprir os horários definidos para a utiliza-
ção do talhão pela entidade gestora;
d) Iniciar as práticas agrícolas até um mês após 
a entrega do talhão e assinatura do acordo de 
utilização;
e) Zelar pela manutenção das boas condições 
de salubridade e segurança do talhão que lhe 
seja atribuído e das áreas comuns adjacentes, 
cumprindo as regras de limpeza e imagem do 
local;
f) usar os espaços comuns de forma ordeira, 
respeitando as regras de uma sã convivência 
social;
g) Colocar os resíduos sólidos produzidos, de-
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vidamente triados, nos contentores à disposi-
ção para o efeito;
h) praticar corretamente as técnicas de com-
postagem;
i) utilizar racionalmente os recursos disponibi-
lizados;
j) utilizar meios/ferramentas de cultivo ade-
quados;
k) promover a diversidade de culturas;
l) Certificar -se de que as suas culturas não in-
vadem os caminhos, áreas comuns ou talhões 
vizinhos;
m) Não construir ou edificar qualquer estrutura 
designadamente vedações;
n) Manter em boas condições todos os espa-
ços e equipamentos de uso comum, tais como 
os compostores, sistemas de água e abrigos de 
ferramentas, os quais, caso existam, devem ser 
mantidos sempre fechados;
o) Avisar a entidade gestora da horta de qual-
quer irregularidade que contrarie os deveres e 
direitos dos utilizadores;
p) pagar o preço aprovado pela Câmara Muni-
cipal de gaia.

Artigo 9.º
proibições

Nos espaços integrados na rede de hortas ur-
banas do Município de vila Nova de gaia é proi-
bida:
a) A entrada de pessoas acompanhadas por 
animais, com exceção de cães-guia;
b) A circulação pelos espaços de acesso restri-
to e pelos espaços cultivados;
c) A entrada e circulação de veículos motoriza-
dos sem autorização
da Câmara Municipal;
d) A utilização da mangueira para rega;
e) A execução de atividades que produzam 
fogo;
f) A plantação de qualquer tipo de árvores;
g) Colocação de objetos que não se enquadrem 
com a prática agrícola;
h) A edificação de qualquer estrutura ou ocu-
pação dos talhões com estufas e/ou abrigos 
móveis;
i) A cedência do talhão a terceiros, a qualquer 
título;
j) A ausência de exploração ou de manutenção 
do talhão, por período superior a quatro sema-

nas, sem justificação;
k) A prática de atos contrários à ordem pública.

Artigo 10.º
Formação

1 — o programa de formação é obrigatório para 
todos os utilizadores, como forma de garantir 
que adquirem competências para a prática de 
agricultura sustentável.
2 — Qualquer candidato a utilizador terá de 
frequentar o curso de formação completo, es-
tando presente em todas as ações de formação 
necessárias e nas correspondentes atividades.
3 — periodicamente decorrerão cursos faculta-
tivos, cujos participantes serão admitidos por 
ordem de inscrição.

CApÍTuLo III
preçário

Artigo 11.º
preçário

1 — o preço praticado na rede de hortas Mu-
nicipais é aprovado pela Câmara Municipal de 
gaia e é divulgado no sítio Institucional do Mu-
nicípio http://www.cm-gaia.pt).
2 — o preço pode ser pago até ao dia 8 (oito) 
de cada mês, ou, em alternativa ser liquidado 
integralmente no início de cada ano civil.
3 — o não pagamento do preçário em vigor 
condiciona a utilização futura do talhão até ao 
integral pagamento.

CApÍTuLo Iv
Disposições finais

Artigo 12.º
Duração, renovação e rescisão do acordo de 

utilização
1 — o acordo de utilização celebrado ao abrigo 
do presente regulamento é válido pelo período 
de um ano, a contar da data da respetiva assi-
natura, podendo ser renovado automaticamen-
te, por períodos iguais e sucessivos, salvo se for 
denunciado por qualquer uma das partes com 
a antecedência mínima de 30 dias.
2 — o incumprimento pelo utilizador das obri-
gações constantes no artigo 8.º e/ou a prática 
dos atos previstos no artigo 9.º, confere a todo 
tempo, à entidade gestora da horta o direito à 
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rescisão unilateral do acordo de utilização, sem 
que o incumpridor tenha direito a qualquer in-
demnização.
3 — o utilizador pode rescindir o acordo, a todo 
o tempo, sem lugar a qualquer indemnização 
por eventuais benfeitorias realizadas no local, 
devendo informar a entidade gestora com a an-
tecedência mínima de 10 dias úteis.
4 — No termo do acordo de utilização, seja pelo 
decurso do prazo de utilização, seja por qual-
quer causa enunciada no presente regulamen-
to, o utilizador fica obrigado a entregar o talhão 
em condições semelhantes às que o mesmo 
apresentava no momento da atribuição.
5 — Caso a Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia ou a entidade gestora decida atribuir ou-
tro uso ao terreno onde está instalada a horta, 
pode o acordo ser denunciado a todo o tempo, 
por carta registada para a morada do utilizador 
nele indicado, com a antecedência mínima de 
90 dias relativamente à data em que se preten-
da a restituição do talhão à Câmara Municipal 
ou à entidade gestora.

Artigo 13.º
Fiscalização

1 — A fiscalização ao disposto no presente re-
gulamento compete à Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia e à entidade gestora da horta.
2 — o incumprimento pelo utilizador do dispos-
to no presente regulamento pode acarretar o 
pagamento de uma indemnização à Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, no valor dos 
eventuais danos provocados, nos termos gerais, 
com vista, nomeadamente, à devida reposição
do estado das infraestruturas e equipamentos.

Artigo 14.º
Integração de lacunas

os casos omissos, as dúvidas suscitadas na 
aplicação do presente regulamento, que não 
possam ser resolvidos pelo recurso aos crité-
rios legais de interpretação e integração de 
lacunas, serão resolvidos pelos órgãos munici-
pais competentes para a sua emissão, nos ter-
mos do artigo 142.º do Código do procedimen-
to Administrativo.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 30 
dias após a sua publicitação, nos termos legais.

ANEXo
horta do Empreendimento Mário Cal Brandão, 
Avintes
horta de Avintes, Travessa venceslau ramos, 
Avintes
hortas no Solar Condes de resende, Canelas
horta do Empreendimento Social padre Améri-
co, Canelas
horta de Alvites, Canidelo
horta do Empreendimento Social Dr. Barbosa 
de Melo, Canidelo
horta de Santo António, grijó
horta do Alto das Torres, Mafamude
horta do Fial, Mafamude
horta do Empreendimento D. Manuel Martins, 
oliveira do Douro
horta do Colégio Adventista, oliveira do Douro
horta de gervide, oliveira do Douro
horta da guizanda, Santa Marinha
horta do Empreendimento Alberto Martins An-
drade, S. Félix da Marinha
horta da Quinta do Monte grande, vilar de An-
dorinho
horta dos picotes, vilar de Andorinho
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